


LYSENE
Jeg har valgt at give mulighed for at sætte både 
et fyrfadslys og et stearinlys i dåbslyset. En smart 
funktion. Men måske er det et billede på, at  
situationer i vores liv nogle gange er til en 
andægtig og stabil lille flamme fra et fyrfadslys 
og andre gange til fest og store, indbydende, 
flotte lys, der kan ses langtfra.



KORSET 
Korset, der er lasergraveret, er Odder Fri-
menigheds logo og kan med sine åbne ender 
minde dig om, at du har din særlige plads i 
fællesskabet. Korset er – som symbol på den 
enkelte i menigheden – klar til at give, modtage 
og indgå i fællesskabet. Korset kan med sine 
ender sættes sammen som brikker i et puslespil 
og ligesom et puslespil ikke er komplet uden alle 
brikker, er fællesskabet ikke det samme uden 
den enkelte. Det er ikke det samme uden dig :) 

At korset er graveret med stærk lys (laser) 
minder mig om lysets magt og om Jesus, som 
Verdens lys.



EGETRÆ
Den øverste del af lysestagen er lavet af egetræ.

Typisk fældes egetræer når de er 120-150 år  
gammel, hvilket svarer til 4-5 menneske  
generationer. At plante et egetræ er at tænke 
stort og uselvisk. Egetræet er et lystræ. Det  
betyder, at det kræver meget lys og samtidig 
lader en del lys passere ned mellem bladene, ned 
til skovbunden. Derfor er en egeskov lys og åben.

Egeskoven kan være et billede på menigheden, 
der opleves som lys og åben. Skoven yder  
beskyttelse mod vind og vejr og skaber et 
mikroklima omkring de nyspirede træer. I dåben 
bliver vi en del af GUDs store plan og GUD bruger 
mig som forældre til at bygge et fundament for 
de kommende generationer. 



BUBINGA TRÆ
Bubinga træet i den nederste del af lysestagen, 
kommer fra Tanzania. 

I Danmark er der ca. 125 træsorter, i troperne er 
der ca. 30-40.000, måske 50.000 – faktisk er der  
ingen der ved det, undtagen GUD. Ud over at 
træet er enormt smukt med sin røde farve og 
lækkert at bearbejde, er det for mig et symbol 
på den mangfoldighed i livet, som jeg ikke kan 
begribe, men kan glædes over. 

Når jeg bruger et stykke Bubinga, sker det med 
ærefrygt for de mange tusinde kilometer træet 
er blevet transporteret – måske fordi jeg ved 
hvordan det er at kappe rødderne og flytte sig  
til et andet land. 



ALUMINIUM
Aluminium blev isoleret som metal første gang 
i 1824 af danskeren H.C. Ørsted. Tidligere har 
man traditionelt tildelt æren til den tyske ke-
miker Friedrich Wöhler, der  
udvandt aluminium som et gråt pulver i 1827, 
men Wöhler har i et brev til Ørsted erkendt, at 
det er Ørsted, der har lavet det grundlæggende 
arbejde med at isolere metallet.

Jeg bruger aluminiumskiven i bunden af dåb-
slyset som et ’fundament’ til mit træarbejde. 
Træet ’arbejder’ og prøver hele tiden at være 
i balance med omgivelsernes luftfugtighed. 
Derfor var jeg nervøs for om en ren  
træcylinder vil slå sig. 

Min gode ven Allan,  
som jeg havde bedt om at hjælpe mig med at 
fremstille en grå aluminiumskive, producerede 
for sjov en ekstra skive i rødt (i en eloxering-
sproces), som jeg er total vild med.

En sjov lille historie om samarbejdet imellem 
Danmark og Tyskland.



DYVLEN
Imellem egetræet og bubingatræet sidder en 
skjult trædyvl, lavet af bøgetræ. Bøgetræ er endnu 
stærkere end egetræ og bubinga. Jeg ville være 
helt sikkert på at de to stykker er uadskilleligt 
forbundet til hinanden. Dyvlen er for mig billedet 
på GUD i vores relationer. Han er for det meste 
usynligt og han er stærkere end os og vores fejl 
og mangler. At fjerne dyvlen fra træstykkerne vil 
ødelægge dem.



PLEJE
Træ er et levende materiale og vil derfor fortsætte 
med at reagere på omgivelsernes temperatur og 
luftfugtigheden i din egen stue. Og træet vil reagere 
i solens stråler og vil blive mørkere. Undgå stærk 
varme- og fugtpåvirkning.

Jeg behandler mine træting med bivoks. På den 
måde sikrer jeg mig en naturlig overflade, som er 
rart at røre ved. Er dåbslyset blevet lidt ru, brug fin 
sandpapir i træets længderetning, oliér med en 
smule bivoks og polér med en ren bomuldsklud 
indtil overfladen har den ønskelige glans.
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