Kyrkan 8 km
Kort cykeltur eller rejäl promenad i byarna Farhult och Sjököp. Mestadels grusväg, kuperat och
omväxlande öppen mark och skog. Gran, bok och ek. Stengärden typiska för trakten. Får och kor som
betar. Rundan börjar och slutar i den lilla tätorten Önneköp. Där finns lanthandel, café, två
restauranger, ett lanthandelsmuseum, ett kannibalmuseum och en klädesbutik med varor i ull och skinn.
Se mer på www.onnekop.com. Från Önneköps centrum tar du höger i cirka femhundra meter på
landsvägen. Följ därefter gula vägskylten till vänster mot Farhult. Namnet var en gång Fagrahult och
syftar på den vackra skogsnaturen. Detta är den till ytan största av de 19 byarna i Långaröds socken.
1 Till höger om vägen ligger en av Farhults fyra mossar. De som bor runt den äger
andelar. Så var det även förr. Alla bönder skulle ha del av alla marktyper. Från mossen
fick man torv att elda med. En förening vårdar mossen och naturen kring den, arrangerar
vandringar och friluftsaktiviteter. Utomstående kan vara stödmedlemmar.
http://farhultsmosse.blogspot.se/. Fortsätt vägen fram tills du ser Sveaskogs vita skylt ”
Dammvägen”. Där svänger du och följer den mindre vägen i backig barrskogsterräng tills
ekar och annan lövskog möter , där en väg korsar och du svänger till höger.
2 Sjököpssjön, eller dammen har grillplats, bord och bänkar att vila vid.
Sjököpsgården lite länger fram är den enda gården i byn. Där bodde förut en
riksdagsman. Han hade en klipsk dräng som hette Nils Månsson som också själv blev
riksdagsman. Eftersom han kom från grannbyn Skumparp, kallades han Skumpen. Han
blev omtyckt och nämns ofta som Ljusets bonde.
3 Långaröds underbara kyrka. Från slutet av 1100-talet, märkligt nog byggd av tegel,
bränd i gropar på ängen norr om kyrkan, den som nu korsas av landsvägen. Från början
var den mycket liten och tegelfärgad. Rappning fick den på 1400-talet, samtidigt som
valven slogs och de värdefulla målningarna invändigt gjordes. Det oproportionerliga
tornet byggdes på 1800-talet har satt folkfantasin i rörelse. Krucifixet i triumfbågen är
från 1300-talet. Och dopfunten är äldre än kyrkan. Huggen på 1000-talet.
När du sett dig mött på kyrkan återvänder du till Önneköp, längs cykelbanan som
Önnehöps byaförening har ordnat så att barnen tryggt kan cykla från skolan.

