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SKOVBY 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.



Skovby Kirke er en traditionel gammel kirke opført i granitkvadre, 

men det er også en kirke, der følger med tiden og har fået mulig-

hed for at vise billeder og film for menigheden.

Kirken på toppen af bakken er enkel og smuk, med de velkendte 

proportioner, men bygningen har en lang historie med mange 

om- og tilbygninger. Den ældste del af kirken i romansk stil er fra 

1100 tallet, mens klokketårnet i tegl er fra 1500 tallet. Det nu-

værende våbenhus er fra 1887. Indenfor er kirken tilsvarende 

enkel og velbevaret med hvidkalkede mure og dybe vindues- 

lysinger. Særligt, når kirken afholder gudstjenester til børn og  

unge anvendes fremvisning af billeder og film på et lærred til 

højre for koret. Præsten kan fra prædikestolen køre lærredet ned 

langs den hvide mur og samtidigt køre projektoren ned fra et skjul 

over kirkeloftet. Hurtigt og elegant kan AV-udstyret køres tilbage 

og ikke forstyrre oplevelsen af kirkerummet. Til højre i skibet  

sidder et lille kamera, som sender billede og lyd til en mindre  

skærm i våbenhuset. Således kan man fra våbenhuset følge  

aktiviteterne inde i kirken. 

Den rette løsning
Audio•Visuelt Centrum har leveret AV-udstyret til Skovby Kirke, 

hvilket har været en længere proces. Kirken ønskede den helt 

optimale løsning til lærred og projektor i skibet, så kirkegængeren 

så et godt billede samtidigt med, at projektoren ikke skæmmede 

kirken. AVC har erfaringer med andre kirker og foreslog derfor 

den valgte løsning med projektoren, der er helt skjult og køres ned 

fra loftet. Morten Boelskifte fra AVC fortæller, at det er afgørende 

at finde en løsning med respekt for kirken som bygning og betyd-

ningsfuldt sted. Derfor er samarbejdet med kirkens ansatte og 

tilknyttede også vigtig.

Praktisk udstyr ved højtiderne
Næstformand i menighedsrådet, Svend Trøst, fortæller, at anlæg-

get fungerer efter hensigten og er populært til ”spaghetti guds-

tjenesterne” i Skovby Kirke. ”Det er nemt at betjene, og så er vi 

glade for, at AV-udstyret er skjult i hverdagen”, fortsætter han. I 

våbenhuset har man i et skab diskret skjult skærmen, som viser 

hvad der foregår i kirken. Skabslågerne åbnes, når skærmen er 

tændt. ”Det er altså virkelig smart og både ansatte og kirkegæn-

gere sætter pris på, lige at kunne følge med”, siger Svend Trøst. 

Kameraet og skærmen er tændt inden gudstjenesten og man 

følger, hvordan kirken fyldes op. Men også ved begravelser, vielser 

og andre særlige lejligheder er det fint, at kunne entrére kirken 

på det rigtige tidspunkt. ”Idéen til projektor i Skovby Kirke og 

”live-billederne” er hentet fra inspiration i andre kirker”, slutter 

Svend Trøst af.

Øget fokus på AV-udstyr i kirker
Audio•Visuelt Centrum er specialister i at leverer AV-udstyr til alle 

typer lokaler, hvilket indimellem kan være udfordrende, hvis ste-

derne er historiske. Men gennem et samarbejde med stedet finder 

man den rigtige løsning. Morten Boelskifte fortæller, at der i kirke 

sammenhænge ofte bliver lagt vægt på diskrete løsninger, der ikke 

skæmmer kirken. Og ved Skovby Kirke er det en meget vellykket 

løsning med en projektor, der køres ned fra loftet og et lærred, 

som hænger op ad væggen. Det er meget oplagt at kunne vise 

billeder og film i kirkerummet, hvilket bliver mere og mere udbredt 

ifølge Morten Boelskifte. 

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

DISKRETE AV-LØSNINGER
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