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BRØNSHØJ SOGNEHUS

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.



Den 31. marts 2019 kunne menighedsrådet i Brønshøj slå  

dørene op til et splinternyt sognehus. Fronten vender ud mod  

Brønshøj Torv, så der er masser af liv både i og udenfor sogne-

huset. Det var tanken fra start af, at huset skulle kunne under-

støtte en masse forskellige aktiviteter, hvilket satte krav til en 

fleksibel og bred AV-løsning.

Skræddersyet og alsidig løsning
Menighedsrådsformand Flemming Dalgaard Hansen udtaler: 

”Vi skule have installeret en AV-løsning, der kunne fungere som 

et samlet system men også som to separate. Det skyldes at vi 

har en skillevæg, som vi kan trække for og fra. Så afhængig af 

dagens aktiviteter kan vi have en eller to sale”.

Løsningen består primært af to laserprojektorer med tilhørende 

lærreder, 4 højttalere der er vinklet så der opnås optimal dækning 

af lyd i hele lokalet, nemme tilslutningsmuligheder med enten 

kabel eller trådløs tilslutning og rumstyring via et touchpanel fra 

Crestron. Der er også placeret 2 mikrofoner i hver sal, hvor den 

ene er håndholdt og den anden er et headset. Racket er både let 

tilgængeligt, samtidig med at diskretion og æstetik er prioriteret 

højt. Det er lykkedes ved at placere det i et skab, der går i et med 

væggen.

Om løsningen udtaler AVC’s Key Account Manager Lasse Brandt: 

”Jeg er meget tilfreds med hvordan løsningen er faldet ud, da 

den både lever op til kunden og vores egne forventninger. Lys-

styrken blev prioriteret højt på de to store laserprojektorer, da 

der kommer rimelig meget lys ind fra vejen. Højttalerne skulle 

kunne spille op til fest og være tilpas store, så de forskellige kor 

og orkestrer ikke behøver at medbringe deres eget lydudstyr”.

Brugervenlig styring og tilslutning
Løsningen skulle bruges af mange forskellige mennesker, og på 

mange forskellige erfaringsniveauer indenfor IT. De mange forskel-

lige aktiviteter indbefatter bl.a. Danmarks største FDF-kreds, 

menighedsrådets møder, konfirmandundervisninger, koncerter og 

meget mere. Det stiller krav til brugervenligheden af løsningen.

Menighedsrådsformand Flemming Dalgaard Hansen udtaler: 

”Det er meget brugervenligt, man skal stort set kun have instruk-

tioner en gang, og det regner vi med kan klares med nogle 

skilte. AVC har desuden givet udtryk for, at hvis vi har nogle 

forslag, der vil forbedre brugervenligheden, så vil de tilføje de 

ændringer”. 

Flemming Dalgaard Hansen forsætter: ”Folk kommer jo enten 

med deres gamle eller nye pc, ipads, smartphones - ja alle 

mulige forskellige, der skal kobles på. Vores ene præst, som 

ellers ikke er specielt IT-kyndig, har hurtigt lært at bruge det, og 

er meget begejstret for det. Vi er rigtig fortrøstningsfulde i forhold 

til brugervenligheden og er rigtig trygge ved samarbejdet med 

AVC”.

AVC med tidligt i processen
I forbindelse med nybyggeri kan det godt betale sig at have AV-

udstyret med i tankerne fra starten. AVC blev taget med på råd 

tidligt i byggeriet af Brønshøj Sognehus. Det viste sig at være en 

god ide. I udbuddet ønskede menighedsrådet f.eks. et motorlærred 

på 2x4 meter, og det matchede også hullet hvor det skulle sidde, 

men der var ikke taget højde for at lærredet bliver større pga. 

kassetten, som det kommer i. Fordi AVC var med så tidligt, nåede 

fremstillingsprocessen at blive stoppet, og derved undgik man 

unødvendig brug af ressourcer.

Lasse Brandt udtaler: ”Ofte, ved nye byggerier af sognehuse og 

dets lignende, ønsker kunderne nødvendigvis ikke at få os med 

ind over fra starten. De mener, at det er for tidligt i processen. 

Men der kan være mange penge at spare, ved at tage os med 

på råd fra starten. Eksempelvis kan vi lægge teleslynge ind før, 

der bliver lagt gulv, og vi kan sørge for, at ledningerne bliver 

trukket, som de skal fra starten, så man undgår, at det skal laves 

om. Det er jo billigere at lave tingene i første forsøg og i den 

rigtige rækkefølge, og det koster jo ikke ekstra, så det kan godt 

betale sig”.

Flemming Dalgaard Hansen afslutter:”AVC’s bud var et af tre, 

men vi var glade for dialogen med Lasse fra starten af, og vi 

følte også, at den løsning de præsenterede var en tand mere 

professionel end de andres. Vi har været meget tilfredse med 

AVC. Det har været en positiv oplevelse hele vejen igennem”.

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

EN AV-LØSNING TIL ALLE
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