Kors for hånd og øje.

Bedekors.

Efter døden.

Måske ved bøn..

Bestilt til forbøn..

Et billede inspireret af
bogen af samme navn

Små kors 7,7 x 10 cm. Dåbskors 20 x 26 cm. Eller efter opgave.

Det første dobbeltkors er udført og
afsat den 2. maj 2012.
Siden er dobbeltkorset fremstillet i to
udgaver til fremvisning. Begge
udgaver kan anbringes på væg,
eller på fod til bordbrug.
Jeg tilbyder forevisning og
præsentation efter nærmere
aftale.
Ring eller skriv:
9757 8686. steen.vaerge@mail.dk

Dobbeltkors
Steen Værge Ud over bæredygtigt byggeri laver jeg:
Vandrestave, dobbeltkors, bedestole, lysestager,
Eskjærvej 3
stjerner o. m. a. ud fra egen inspiration.
7870 Roslev Jeg laver også gene opgaver efter ønske.

Dåbskorset
som en ny idé
Dobbeltkorset illustrerer mennesket som elsket af Gud, og
båret oppe af Gud. En pagt, indgået ved dåben, og bekræftet
ved konfirmationen – et billede på samhørighed.
Dåbskorset er lavet, så det står i et vist størrelsesforhold til
de fleste døbefonte. En placeing på kirkens nordvæg ved
døbefonten, har vist sig at passe fint.
Dåbskorset har givet inspiration til et lille dobbeltkors som
dåbsgave, og et til konfirmander.
Endelig kan idéen bruges ved bryllup, skrifte, og den sidste
olie. Ved bøn eller forbøn. Et kors for hånd og øje, så ikke
kun nadveren indeholder noget håndgribeligt. En ny tradition,
som kan tages op og gives sit eget liv.

Dobbeltkorset er fremstillet i
to udgaver.
Begge udgaver kan
anbringes på væg, eller på
fod til bordbrug

Prototyper:
Det store ”Dåbskors” er fremstillet i Honduras Mahogni i to
udgaver, og kan anvendes ved døbefonten, ophængt på
væggen; men kan også anbringes på fod til bordbrug.
De små kors er mest fremstillet i lys ahorn, med to typer
”indgravering” af dobbeltheden.
Dette er idéens første udformning. - Jeg hører gerne
reaktioner og tanker i den forbindelse.

Steen Værge
9757 8686 Ring eller skriv:

Dåbskors

Konfirmandkors

som dåbsgave

som et minde

steen.vaerge@mail.dk

Forhør nærmere om priser og valgmuligheder.
Røverkors
Bryllupskors
som gave til to,
der indgår i et
harmoniserende
forhold

Til brug ved skrifte.
Kan minde om, at vi
ikke er alene, samt
Guds storhed

Kors for hånd og øje.
Måske til ensomme på
plejehjem

