SKÆRING 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.
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EN ARKITEKTONISK HELHED
En moderne kirke, i mere end en forstand
Skæring Kirke er en nyere kirke, den blev indviet ikke længere
tilbage end 1994. Det er en rød murstenskirke, der er afstemt
efter det øvrige byggeri i området. I selve kirkerummet er der plads
til omkring 100 mennesker på bænkene, og der er mulighed for
at slå dørene op til tilstødende mødelokaler, som forøger kapaciteten til 400. Udsynet kan godt være begrænset, når de tilstødende rum tages i brug. Det ville menighedsrådet gøre noget ved,
og AVC blev valgt til at løfte opgaven. Menighedsrådet havde
indhentet to bud, men det stod hurtig klart at det skulle være AVC,
der med deres ekspertise, var lige det Skæring Kirke var på udkig
efter.

Morten Boelskifte forklarer endvidere: ”Der er sat nogle plader
op i rustfrit stål, der står i kontrast til den rå beton, som bringer
en fantastisk dynamik til kirkerummet. Vi tager så én af de elementer og skifter ud med en skærm, så det stadig fungerer som
helhed sammen med den anden udsmykning, og bliver en integreret del af arkitekturen”.
Svend Børge Jensen fra menighedsrådet udtaler: ”Vi synes også,
at vi fik dem placeret et sted, hvor de passer godt ind i æstetikken. Hvis ikke de lige bliver brugt, er det ikke sikkert, at folk
bider mærke i dem. Vi har ikke oplevet, at folk har klaget over
dem eller udtrykt sig negativt over, at der hænger skærme i en
kirke”.

Alle skal kunne følge med
Menighedsrådsmedlem Svend Børge Jensen udtaler: ”Vi ville
gerne have nogle skærme sat op i kirken til at vise video. Ved
de større arrangementer vi har, så som jul og konfirmationer, har
det ofte været svært for mange at følge med i hvad der foregik,
men nu kan vi vise det på skærmene, så alle kan se hvad der
sker”. Han forsætter: ”Når der kom nye sange og salmer, har vi
førhen trykt det på et stykke papir og delt det ud, det slipper vi
jo for nu. Det bruges også i det daglige med konfirmandundervisning eksempelvis, så kan man vise en film”.

AVC ved hvad de snakker om
Overvejelserne bag løsningen gik primært på at få AV-udstyret til
at spille sammen med arkitekturen, og at brugervenligheden
skulle være i top. En projektor og et lærred blev kort overvejet,
men den rigtige løsning viste sig hurtigt at være nogle skærme
med tilhørende betjeningspaneler. Et kamera gør, at ceremonierne
kan filmes og vises på skærmene, så alle kan følge med. Skærmene i kirken tænder samtidig, og kan alle styres fra det samme
betjeningspanel. Om valget af produkterne til AV-løsningen fortæller Morten Boelskifte følgende: ”Samsung har en fantastisk skærm

AV-udstyr der integreres i arkitekturen

til denne type opgave. Det meget simple design i deres QMSerie passede perfekt, og beslaget fra Chief gjorde at skærmen

Om opgaven fortæller Morten Boelskifte, AVCs AV-arkitekt: ”Ud-

kan komme helt ind til væggen, så skærmen er tæt på at gå i ét

gangspunktet er jo Exners flot tegnede kirke, en nærmest ikonisk

med den”.

kirke. Når man skal bringe medier ind i en bygning, så handler
det om at respektere dens arkitektur. I Skæring Kirkes tilfælde

Svend Børge Jensen runder af: ”Vi følte at vi skulle have to bud,

gjorde det, at skærme var den rigtige løsning”.

så vi havde noget at gå ud fra, men det andet bud udviste ikke
samme erfaring indenfor den her slags løsninger. Vi valgte AVC,

Inde i kirken har arkitekterne leget med firkanter, trekanter og en

og det er vi glade for. Lige fra første møde har vi kunnet mærke,

stor cirkel, så kirkerummet er i stramme geometriske former. Væg-

at vi havde fat i nogle folk, der virkelig vidste hvad de snakkede

gene og loftet er i gråt beton, og gulvet er med trekantede og

om. Nogle fantastisk behagelige mennesker, der både har været

polerede betonfliser i gråtoner, der er afstemt efter resten af kirken.

meget samarbejdsvillige og gode til at finde løsninger”.
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