
AVC er medlem af UNITIA og AV Brancheforeningen • D
IN

 G
ARANTI FOR KVALI

TE
T 

•AV
 B

RANCHEFORENING

• D
IN GARANTI FOR KVALI

TE
T 

•AV
 B

RANCHEFORENINGEN

ØSTER SNEDE KIRKE

Med AVC som din professionelle AV-leverandør får du

• En samarbejdspartner med mere end 50 års erfaring.

• Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde.

• Adgang til et professionelt serviceberedskab.

• Vores team, vores kultur, dine fordele.



Øster Snede Kirke søgte en løsning på de udfordringer en kors-

kirke giver mht. udsyn fra bageste række og desuden ønskede 

kirken en mere håndtérbar løsning i en langt bedre kvalitet end 

det bestående system kunne præstere. AVC bød ind på opgaven 

med et forslag, der oven i købet bød på nye muligheder som 

streaming og optagelse - en løsning der tilgodeser menigheden 

både i og uden for kirken.

Øster Snede Kirke er en stor middelalderkirke der favner bredt og 

tilbyder bl.a. menigheden alt fra babysalmesang, musikalsk lege-

stue, kor og gudstjenester med audio-visuelle indslag. Verner Rud 

Nielsen, menighedsrådsformand fortæller ”Vi havde i kirken to 

lærreder med projektorer til at vise indslag på under gudstjene-

sten. Det var ikke optimalt, kvaliteten var ikke særlig god og det 

var besværligt at håndtere fra gang til gang. Vi havde behov for 

at skabe bedre udsyn for dem, der sidder på bageste række i 

kirken og havde samtidig behov for en mere brugervenlig løsning”.

AVC bød ind på opgaven med en konkurrencedygtig løsning, der 

gav bedre udsyn til alle i kirken og som ydermere gav nye mulig-

heder som streaming til det lokale plejecenter, optagelse af begi-

venheder i kirken, visning af salmetekster, alt sammen i høj kvali-

tet. AVC blev valgt p.g.a. økonomi, den gode dialog, den gode 

forståelse af kirkens behov samt firmaets professionelle tilgang 

til opgaven.

En korskirke med udsyn til alle
Øster Snede Kirke er en korskirke, hvilket giver nogle udfordringer 

med placering og udsyn. Kirkerummet er desuden så dybt, at det 

kan være svært at følge med fra de bageste rækker. Udfordrin-

gerne blev løst ved at placere 6 fladskærme ned gennem kirken, 

så alle får et klart og tydeligt billede af hvad der foregår, uanset 

hvor de sidder.

Verner Rud Nielsen fortæller ”Skærmene er enkle og meget an-

vendelige. Under gudstjenesterne viser vi video og billeder samt 

salmetekster, der ikke står i salmebøgerne, så alle kan følge med”. 

Han fortsætter ”I starten var der skepsis over for placeringen af 

skærme i den flotte gamle middelalderkirke, men løsningerne er 

enkle og elegante, og fordelene for menigheden er så store, at 

den skepsis nu er væk. Løsningen giver god mening, og vi får 

mange positive tilbagemeldinger fra menigheden”.

Løsningerne er elegante og arbejder sammen med et loftsmon-

teret kamera, der betjenes via et kontrolpanel fra hvilket kan 

vælges prædefinerede kamerapositioner som f.eks. døbefonten, 

alteret, prædikestolen m.v. så alle pårørende under f.eks. barnedåb 

eller bryllup får det hele med. Løsningen er meget enkel og bru-

gervenlig og giver endvidere mulighed for at optage en begivenhed. 

Ved blot et tryk på en knap kan man starte optagelsen af f.eks. et 

bryllup og efterfølgende gemme optagelsen på en USB-stick, som 

brudeparret kan få med.

Et budskab der går online
Løsningen i Øster Snede Kirke giver endnu en ny mulighed, som 

kirken ikke har haft tidligere. 

Verner Rud Nielsen forklarer ”Vi havde yderligere et ønske om at 

nå ud til den del af menigheden, der af en eller anden årsag er 

forhindret i at deltage fysisk ved kirkens gudstjenester, og det 

er nu muligt! Gudstjenesterne transmitteres i dag live til det lo-

kale plejecenter, hvor det har vakt megen glæde hos beboerne 

- det er en sand fornøjelse!” og han fortsætter ”og vi videreud-

vikler løsningen så brugerne bliver i stand til at søge på tidlig- 

ere gudstjenester via vores hjemmeside og i ro og mag følge 

med, selv om man var forhindret på selve dagen. Alt gengives i 

rigtig god kvalitet”.

Verner Rud Nielsen afslutter ”Vi har haft et superfint samarbejde 

med AVC. Installationen foregik på få dage og de småjusteringer 

der efterfølgende skulle til, er der prompte blevet taget hånd om. 

Vi er fuldt ud tilfredse og har fået en meget brugervenlig løsning, 

der gør gavn og vækker megen glæde”.

www.avc.dk +45 8870 7171info@avc.dk
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