Plejer må ikke vokse sig alt for godt fast
Noget kan godt gøres på en anden måde, mener Ringkøbings nye
sognepræst Margrethe Dahlerup Koch
Lige nu bruger Margrethe Dahlerup Koch det meste af sin tid på at
sætte sig ind i de mange nye opgaver, hun har fået som provst i
Ringkøbing Provsti, for som hun siger ved hun, hvordan det er at
være præst. Den nye sognepræst i Ringkøbing glæder sig over en
god kirkegang og har ikke planer om at lave meget om, men...
”Vi skal være åbne over for, at noget kan gøres på en anden måde,
så plejer ikke vokser sig for alt for godt fast”, lyder det i provstens
kontor en mandag formiddag.
Margrethe Dahlerup Koch har nemlig som sin forgænger valgt at holde sin ugentlige fridag om
fredagen, af praktiske grunde, for så er der altid en præst på arbejde i Ringkøbing Sogn.
Hun ved af erfaring, at som præst flyder arbejde og fritid lidt sammen, så hun mener, det er vigtigt
at trække stikket ud, så hun satser på med tiden at kunne holde fredagen fri.
Halvdelen af hendes tid skal gå som præst i Ringkøbing og halvdelen som provst, og det betyder,
at hun ikke skal undervise konfirmander, undtagen når hendes kollega Jørgen Moeslund har fri.
”Det glæder mig, at jeg må ”låne” konfirmanderne en gang imellem, for det er en god måde at
komme ind i sognet på, selv om jeg har på forskellig vis arbejdet her i 19 år, og lære familierne at
kende,” siger Margrethe Dahlerup Koch.
Hun var sognepræst i Tim, da hun fik stilling som præst i valgmenigheden i Holstebro på en 5-årig
kontrakt.
”Jeg vidste, at jeg i 2020 skulle se mig om efter noget andet eller forlænge i Holstebro, så jeg søgte
stillingen her i Ringkøbing og er meget glad for, at jeg fik den. Her er jeg kun halvtidspræst, og
Jørgen Moeslund er her 100 procent. Det er sjovt med en ung kollega, og han er dygtig. Jeg skal
dog vænne mig til at være ældst, for jeg har altid haft ældre kolleger,” siger Margrethe Dahlerup
Koch.
Hun og hendes mand er flyttet ind i præsteboligen på hjørnet af Fjordalle og Kongevejen, hvor de
havde håbet at byde menigheden indenfor til åbent hus i ”Slesvig”, som huset hedder, men det
måtte de aflyse på grund af corona. Hun vil dog gerne vise huset frem og vide mere om dets
historie, så folk må meget gerne bare komme til døren, og kontoret i tilbygningen ud mod
Kongevejen vil blive forsynet med en dør, der også kan åbnes udefra.
”Huset er købt af sognet, og jeg synes, det er vigtigt, at en præstegård er et sted, hvor
menigheden er velkommen,” siger Margrethe Dahlerup Koch.

Hun vil gerne, at der i Ringkøbing Sogn og Ringkøbing Provsti er glæde og stolthed over arbejdet.
Hun glæder sig selv til at komme ud i menighedsrådene og se, hvad de har gang i, og vise dem
lydhørhed for det, de sætter i gang. Hun bruger meget af sin tid på at sætte sig ind i regler og
paragraffer, så hun kan hjælpe dem eller henvise dem til nogen, der kan.
Selv har hun stor lyst til med tiden at lave studiekredse, hvis deltagere kan fordybe sig i teologiske
emne. Hun kan nemlig godt lide at formidle for voksne og havde i valgmenigheden god til
studiekredse og prædikenværksted.
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