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O D D E R N E S K I R K E

Prosesjonskors skåret i bjørk, malt smaragdgrønn og

med gullbelagt toppstykke. Sokkel hogd i kleberstein.

Innviet 2017.

Konturene av korset tar utgangspunkt i den såkalte

«liljesteinen» som har ligget på kirkegården ved

Oddernes kirke helt fra 1100-tallet. Dekoren på denne er

gjennom århundrene sterkt forvitret, bare omrisset står

igjen, såvidt. Korsformen er likearmet og kan ses som en

stilisert blomst, der det vokser bladverk ut fra stilken.

Symbolikken er knyttet til livstreet, til troen på

oppstandelsen og livet.

De ornamentale elementene innenfor prosesjonskorsets

hovedform, er inspirert av syrisk byzantinsk dekor –

i solidaritet med forfulgte trossøsken i krigsrammede

Syria. Sammensmeltningen av syriske elementer med

gamle norske, til et nytt nåtidig uttrykk, danner dermed

en bro til den verdensvide kirke.

Oddernes kirke (år 1040) er en steinkirke i romansk

stil og Kristiansands eldste bygning.
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R A N D E S U N D K I R K E

Prosesjonskors med toppstykke av sølv. Staven det

er festet til: hvitpatinert furu, med surring av natur-lin i

bærehøyde. Innviet 2010.

Toppstykket er formet som et gresk likearmet kors,

omkranset av fire bladrosetter, innskrevet i en

evighetssirkel. Korset er perforert slik at lyset sildrer

igjennom og stråler ut fra sentrum. De fem største

perforeringene symboliserer Jesu fem sår. At korset er

laget i sølv, gir sammenheng til alter-sølvet. Når korset

ikke bæres, plasseres det i en lys kalksteinssokkel.

Randesund kirke (år 1864) er en korskirke bygd i tre,

etter arkitekt Grosch sin tegning.
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L U N D K I R K E

Prosesjonskors skåret i perforert hvitpatinert bjørk, med

innlagt rødt glass. Sokkel: hvit fiberbetong. Innviet 2004.

Gresk likearmet kors som formmessig referer både til

korsene i alterduken og korsene i Else Marie Jakobsens

store alterteppe, der innstiftelsen av nattverden er

motivet. De innlagte røde glasspunktene, fem i tallet,

symboliserer Jesu fem sår. Fra hvert sår springer det ut

en blomst.

Lund kirke, Kristiansand (år 1987) er tegnet av

Landsverk og Nordbø arkitekter.
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