Det ene år har taget det andet
Til oktober har Mogens Thams 25 års jubilæum som sognepræst i Rindum
Af Annette Holm

Mogens Thams har ofte spurgt sig selv, hvorfor han har
været præst i Rindum i 25 år. Svaret er, at det ene år har
taget det andet, fordi det er et godt sted at være, der er
liv, kirken er en del af lokalsamfundet, og der har altid
været udfordringer nok.
”Det er ikke blevet nemmere at være præst, for kirken er
blevet en del af det store marked af tilbud og skal gøre
mere opmærksom på sig selv. Folk har heller ikke
længere forpligtelsen på sognet, på det at være et sogn,
men kirken er med sine traditioner en modpol til det.
Folk er også blevet mere individualister og vil tilpasse de
kirkelige højtideligheder, men jeg holder fast ved kirkens
traditioner samtidig med, at jeg gerne vil være
nærværende og møde folk, hvor de er, så vi finder altid
et kompromis,” siger Mogens Thams.
Han fik sat meget i gang, da han kom, så præsteboligen blev et samlingssted. Efterhånden
var det kun soveværelset, menigheden ikke indtog, så for ham og hustruen Alice var det en
lettelse, da der blev bygget kirkehus i 2009.
”Det har altid været vores ønske at have et åbent hjem, men med kirkehuset fik vi mere
privatliv og opdagede først da, hvor meget det havde betydet”,” siger Mogens Thams.
Det var også en stor hjælp for ham, da han fik aflastning af nabopræsterne, fordi der er
blevet mange flere indbyggere i sognet, men noget af det bedste ved at være præst i Rindum
er, at han er nær på det hele og kan cykle rundt i sognet. Som præst er man bundet mange
timer, men der ligger en frihed i, at han kan tilrettelægge sin dag, så han ind imellem kan gå
en tur med hunden eller noget andet. Kommer der noget uventet, som skal ordnes her og nu,
bliver det klaret først, og så må hunden vente lidt.
Efter 25 år i Rindum har Mogens Thams været i kontakt med næsten alle hjem og familier i
sognet, og han kender mange folks livshistorie.
”Det er et gode, men forpligter også og stiller mig nogle personlige spørgsmål, for hvor
langt, skal jeg gå og følge menigheden? Det er jo ikke mig, der er far til bruden eller familie
til afdøde. Jeg synes ikke, at begravelser r blevet nemmere, tværtimod,” siger Mogens
Thams og tilføjer, at han ikke har aktuelle planer om at forlade sognet.
Her har han og Alice deres hjem og de fire børn deres udgangspunkt. Sommerhuset er deres
fristed, og der lader Mogens Thams op, men med sine 57 år siger han, at han ikke bliver her
25 år mere.
August 2019

Søndag den 6. oktober 2019 er der gudstjeneste kl.
10.30 ved Mogens Thams.
Efterfølgende er der jubilæumsreception i Rindum
Kirkehus.

