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Skoven Kirke
Lyd- og billedløsning med
respekt for kirkerummets
æstestik og symbolik

Skoven Kirke klar med det
nyeste udstyr
Trods sin lille størrelse er Skoven
Kirke helt med på noderne, hvad
angår moderne teknisk udstyr.
I juni 2016 blev kirken opgraderet
med en helt ny lyd- og AV-løsning,
som forbedrer oplevelsen af de
kirkelige handlinger.
I det smukke Hornsherred nord for
Jægerspris ligger Skoven Kirke.
På bare to dage er kirken blevet
forsynet med et nyt komplet lydanlæg
suppleret med en billedløsning, som
muliggør direkte streaming fra
internettet, pc, iPhone og lignende.
De nye højttalere, mikrofoner og en
projektor skal forbedre oplevelsen af
fx en gudstjeneste.
Flere kirkegængere har været hurtige
til at bemærke den forbedrede lyd,
fortæller graver Anja Bisp Pedersen:
”De fortæller, at der ikke er samme
skratten eller knasen i højttalerne.
Det er en ren lyd, og præstens
stemme går klart i gennem uden at
have uld i munden eller give en
metallisk efterklang.”
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AV-løsning er taget godt imod
”AV-løsningen skal bruges til flere ting”,
fortæller Anja Bisp Pedersen: ”Først og
fremmest skal den erstatte salmenumrene på væggen, så disse i stedet
skydes op på væggen rent digitalt.
Dertil skal præsten kunne bruge den i
sammenspil med sin prædiken ved fx at
vise noget ”vandrende kirkekunst”. Og
sidst, men ikke mindst, skal løsningen
bruges til foredrag og filmvisning.”
Sognepræst Adrian Hove-Kreutzfeldt
fortæller: ”Første gudstjeneste med
projektoren gav god feedback. Ikke én
læste i sin salmebog, men fandt det
meget mere behageligt at læse teksten
på storskærm og synge med i fællesskab fremfor at sidde krumbøjet over
hver sin lille bog. Og hvis man ikke har
tid til at fotografere og photoshoppe sig
til brugbar vandrende kirkekunst, kan
man gå ind på Den Digitale
Arbejdsplads og finde den grafiske
værktøjskasse — her er der allerede
taget hånd om copyright.”

Adrian Hove-Kreutzfeldt,
sognepræst i Skoven Kirke

Adrian Hove-Kreutzfeldt er ikke i tvivl
om, at arbejdet med at integrere
projektorløsninger i gudstjenester
eller foredrag er besværet værd:
”Det tager noget tid fra præstens side
at tilrettelægge et PowerPoint-show,
men det giver god respons.”
Stor tilfredshed med
funktionalitet og æstetisk udtryk
Udover at både lydanlæg og AVudstyret er nemt at betjene og
fungerer som lovet, er kirkens ansatte
meget tilfredse med udstyrets visuelle
fremtoning:
”Det kan være virkelig svært at finde
en løsning, som giver en perfekt lyd og
et skarpt billede – uden at det går ud
over kirkerummets æstetik og

www.oticon.dk

symbolik. Oticon har udvist stor
ekspertise, forståelse, hjælpsomhed
og tålmodighed under udarbejdelsen
af tilbud og besigtigelsen af det gamle
anlæg,” fortæller Anja Bisp Pedersen.
”Selvom højttalerne er større end før,
går de alligevel i ét med kirkerummet.
Selve anlægget står i et skab, som
falder godt i med omgivelserne, og
med mindre man ved, hvor selve
projektoren er placeret, kan man ikke
se den. Så vi er meget tilfredse med
det visuelle udtryk af det nye udstyr.”
Du er altid meget velkommen til at
kontakte os for rådgivning eller et
uforpligtende tilbud. Ring til
tlf. 3917 7400 eller send en mail til
mail@oticon.dk

Første gudstjeneste med
projektoren gav god feedback.
Ikke én læste i sin salmebog, men
fandt det meget mere behageligt
at læse teksten på storskærm og
synge med i fællesskab fremfor
at sidde krumbøjet over hver sin
lille bog.

