Kirsten Jørgensen, der er kirkeværge og næstformand i Ry menighedsråd, er en af initiativtagerne
og igangsætter til etableringen af et nyt kunstværk i forbindelse med kirkens 100 års jubilæum i
2009, hun fortæller herunder om værket "Kvinderne":
Når man kommer til Ry Kirke vil man straks få øje på en skulptur som er centralt placeret ved
kirkens indgang. Skulpturen har fået titlen "KVINDERNE" som har relation til det arbejde som folk i
Ry udførte for at få byggeriet i gang. Her tog kvinderne aktivt del i processen, og var vedholdende i
deres ønske om at få etableret en kirke.
Den 31.oktober 2009 var det 100 år siden, at kirken stod færdig og kunne indvies. En sådan
begivenhed må man markere på én eller anden måde, og der var mange tanker og ideer fremme
om "noget til kirken", men Ry Kirke så rigt udsmykket, så det endte med, at menighedsrådet
enedes om, at finde et kunstværk som kunne stå udenfor kirken og byde folk "VELKOMMEN".
Igen gik der en proces i gang med at finde ud af hvor - hvordan og hvem kan påtage sig en sådan
opgave. Der var mange tanker og meninger i spil. Vi kontaktede Benny Overvad Vindelev, som vi
havde lånt nogle mindre kunstværker af, og vi spurgte om han ville kunne skabe noget, der kunne
stå udendørs, og det var han interesseret i.
Han så kirken, og hørte om byen, om kirken og tilblivelsen, og så kom han med et oplæg, som alle i
rådet kunne tilslutte sig.
Når man ser Skulpturen ledes tankerne straks hen på DÅBEN. Der står tre kvinder med deres
spædbørn. Der er ingen ansigtstræk, det kan være en hvilken som helst mor, der trøster, ammer,
eller bærer sit barn til dåb.
Et større barn ser og lytter til manden med den fremstrakte hånd.
Hånden er et tegn på kærlighed, og i håndens inderside ser man et smertespor fra korsfæstelsen
langfredag.
Værket er også en nutidig fortælling om menneskeliv og kristendom. Et budskab om betydningen
af ømhed, tryghed, omsorg og nærvær som livet udfolder sig i dagligdagen, og som vi alle har brug
for, både som giver og modtager.
Om kunstneren:
Benny Overvad Vindelev er præst ved Hans Egedes Kirke i Ålborg, samtidig med at han arbejder
med flere kunstgenrer.
Til anskaffelsen af kunstværket fik vi støtte af:
Ry Håndværker og Borgerforening
Nordea Fonden
INOX A/S
Murerfirmaet Martin Storm
Grafisk Indtryk
Virksomheder og Borgere i Ry sogn.

