
DANSKE KIRKER
AV-løsninger og teleslyngeanlæg til danske
kirker, sognegårde, konfirmandstuer m.v.



AV-UDSTYR TIL DEN MODERNE KIRKE
AV-udstyr udgør en stor del af dagligdagen i samtlige kirker rundt om i landet, hvor der afholdes 
gudstjenester, koncerter, foredrag m.m. med brug af innovative løsninger - såsom projektorer, lyd- 
anlæg, infoskærme m.v. 

I takt med at kirkerne - udover kirkelige handlinger - benyttes til f.eks. koncerter, teater, foredrag, 
filmvisning og meget mere, oplever vi en stigende efterspørgsel om modernisering og fornyelse af 
teknologien i kirkerne.

Vi er én af Danmarks førende udbydere af audiovisuelle løsninger og med vores mange års erfaring, 
er vi eksperter inden for hele paletten af professionelt AV-udstyr. I tæt dialog med kunden sørger vi 
for at levere en top-moderne AV-løsning, som diskret og æstetisk passer ind i de smukke kirkelige 
omgivelser.

DEN SAMME LEVERANDØR
For mange kirker er det et ønske, at en samlet løsning bliver leveret af én og samme leverandør. Da 
vi er specialister i AV-løsninger og installation af teleslyngeanlæg - er det netop muligt for os at 
designe præcis den løsning, som passer til netop jeres kirke. Ingen kirke er éns og behov og ønsker 
til løsninger er forskellige.

Vi tager altid udgangspunkt i et besøg i kirken samt en tæt dialog, hvor behov og ønsker afdækkes. 
På den måde finder vi sammen den bedste løsning for netop jeres kirke. Vi arbejder altid ud fra at 
tilbyde en løsning, der er så æstetisk og diskret som muligt. AV-udstyret i kirken skal være et red-
skab til at formidle budskabet og må aldrig stjæle fokus.

Mulighederne er mange og installation af AV-udstyr i den moderne kirke, er med til at danne de 
perfekte rammer for alle events i kirken. Vi kan også være behjælpelige med en AV-løsning i f.eks. 
konfirmandstuen, hvor vi med installation af video, billede og lydanlæg, kan danne rammerne for 
en mere spændende og medlevende undervisning.

Bring gudstjenester, 
foredrag, koncerter 
og sammenkomster 
op på et nyt og fuldt 
moderne niveau.



INFORMATIONSSYSTEMER / SKÆRME
Informationssystemer er en essentiel del af kirkers drift og planlægning. Vi kan tilbyde 
touch-løsninger med software samt infostandere, udendørs pyloner samt vej-visning. 
Infoskærme kan anvendes både inden- og udendørs til kirker og sognehuse. AV-udstyr 
kan f.eks. omfatte opsætning af skærme i selve kirkerummet - og ikke mindst i våben-
huset - således at det også er muligt for folk herude at følge med i hvad der foregår i 
kirken.

PROJEKTORER, TAVLER OG LÆRREDER
Vi har et bredt udvalg af de bedste interaktive løsninger, så I nemt kan finde den løsning 
der passer til netop jeres behov. Vores interaktive løsninger omfatter projektorer, tavler 
og touchskærme, som kan benyttes inden for kirkerelaterede handlinger, hver enten 
man vil fremvise billeder, film, note-skrivning eller tekster.

LYD- OG MIKROFONANLÆG
Vi leverer og installerer alle typer af højttalersystemer til alle formål. Dette gør det f.eks. 
muligt, at fordele talerens stemme ligeligt, så man opnår den helt rigtige lydkvalitet til 
gavn for alle.

TELESLYNGEANLÆG 
Vi er en af Danmarks førende leverandører af teleslyngeanlæg. Vi leverer teleslynger i 
alle størrelser og det kan effektivt kombineres med musikanlæg, højttalersystemer, 
trådløse mikrofoner. Anlægget installeres diskret og bruges med stor succes i kirker og 
sognehuse. Med installation af teleslyngeanlæg i rummet, sikrer man at deltagere med 
nedsat hørelse også får en rigtig god lydoplevelse.

VARSLINGSANLÆG
En effektiv alarmering - sikrer en hurtig evakuering. Talevarsling er et yderst effektivt 
elektroakustisk evakueringssystem, som via et højttaleranlæg udsender en talebesked 
med evakueringsinformation ved brand. Et varslingsanlæg sikrer en langt mere effektiv 
og rolig evakuering af bygninger og områder, og man undgår på den måde, at der opstår 
panik såfremt uheldet skulle være ude.
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REFERENCE - SKELGÅRDSKIRKEN
I kirker ser vi en utrolig stor efterspørgsel på nye og innovative løsninger, der kan give kirkegængeren 
en unik oplevelse og samtidig gøre hverdagen nemmere for kirkepersonalet. Det er med til at sætte 
rammerne for oplevelsen af de kirkelige handlinger samtidig med, at man bevarer de højtidlige 
traditioner.

Til Skelgårdskirken har vi leveret lydløsninger, der har medvirket til at forbedre lyden i kirken og ikke 
mindst selve oplevelsen. Under eksempelvis en gudstjeneste kommer der en klar og tydelig tale 
gennem højttalerne, når præsten prædiker, hvilket er med til at sikre en god taleforståelse for alle. 
Vi har samtidig også opsat projektorer, der bruges under både gudstjeneste, filmvisning, koncerter, 
foredrag mm. 

REFERENCE - GENTOFTE KIRKE
I de smukke omgivelser ved Gentofte kirke, har vi ligeledes installeret AV løsninger med respekt for 
rummets arkitektur. Her har vi leveret projektorer samt lærred som benyttes under bl.a. gudstjene-
sten, hvor salmenumrene og teksten kan vises på lærredet i stedet.

På denne måde sidder folk ikke og kigger ned i en salmebog, men derimod op i fællesskab under 
fælles sang osv. AV løsningerne er driftssikre og diskrete, og vi laver i både kirker, sognehuse og til 
konfirmandstuer. 


