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Et julebrev om løst og fast fra 1924 
 

Lærer og kirkesanger Jens Sørensen 
Mark med hustru Johanne og (foran) 
datteren Astrid fra første ægteskab. 
 

21. december 1924 skrev lærer og kirkesanger i Øster 
Hornum Jens Sørensen Mark et brev til sin gamle 
ven og samarbejdspartner pastor Wested, der havde 
været sognepræst i Øster Hornum fra 1898 til 1914 
og herefter fungerede som præst i Stenløse-Fangel 
sogn på Fyn. Senere blev han provst over Odense 
provsti. 
 
Når man nu, snart 90 år efter det blev skrevet, læser 
brevet, er det som at kigge ind i byens dagligdag, 
hvor stort blandes med småt og det personlige med 
det almene.  
 
 

Pastor Wested og hans anden hustru. 
 

Kære provst Wested!  
 
Det er meget længe siden, vi har hørt fra Dem. Jeg 
har tit tænkt på at skrive, men min sædvanlige travl-
hed har stedse forhindret mig. 

Pastor Paulus Kiilerich. 
 

Nu har jeg begyndt på ferien, og i dag er der ingen 
gudstjeneste, da pastor Kiilerich prædiker for provst 
Hansen.  
 
De har måske hørt, at provst Hansen fik en blødning, 
vist nok fra lungerne, den dag, da han skulle flytte til 
sin bolig i Svenstrup.  
 
Så måtte han blive i den gamle og pastor Kiilerich fik 
så Svenstrup Sogn.  
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Pastor Plesner fra Buderup-Gravlev. 
 

Pastor Plesner fra Buderup fik Ellidshøj.  
 
Det er helt rart en gang imellem at have fri en søn-
dag. 

Turbinehuset fra ”Det lille Elektrici-
tetsværk” ved Dammen. 
 

Vi lever i denne tid i elektricitetens tegn, men det er 
vist endnu ikke helt afgjort, om den kommer eller 
ikke.  
 
Det lille elektricitetsværk er nu i vejen. De, der har 
dette, har store udgifter til lyset derfra, så de tør jo 
ikke vove at gå med til det ny. Der lægges i denne tid 
ind til Volstrup og Godthåb.  
 
Folk synes for øjeblikket ikke, at de kan leve uden 
elektricitet. 

Trappen er sikkert fornyet mange 
gange efter den første blev etablert 
1924 – her fra 1980’erne, hvor 
børnene kører på kælk uden sne. 
 

Vi har denne sommer fået lavet trappe op til kirken, 
men der er ikke mange, der er glade ved den. Præ-
sten forærede menighedsrådet resten af kridtbakken, 
og sognerådet dem resten af den gamle legeplads.  
 
Der af skal nu udgifterne til trappen afholdes ved 
salg af kridtet. Der er et forfærdeligt roderi det hele. 
 
Trappen er, eller rettere bliver, på 48 trin, så den er 
slet ikke rar at færdes på. Jeg må vist se at komme en 
anden vej derop den tid jeg har tilbage. 
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Der blev gravet kridt af Kirkebakken og det udgravede ligger her på pladsen ved skolen. Jens 
Sørensen Mark står ved skolen og ser på. 
 

Der læsses kridt på vogn – kirken anes 
for oven til venstre. 
 

Præsten har bortforpagtet præstegården fra 1. april, 
men det er, så vidt jeg kan forstå, helt uden om me-
nighedsråd og autoriteter.  
 
Jeg synes, at det må være ret usikkert for en forpag-
ter at komme ind på den måde.  
 

Præstegården med avlsbygninger set fra Nibevej. 

Indkørslen til præstegården 
er nu taget op, så der er 
dam fra landevejen til sten-
kisten på vejen her over.  
 
Nu er der altså kun adgang 
til præstegården om østen-
den af laden. 
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Johanne Mark Sørensen og sønnen 
Johannes, da denne er blevet voksen. 
 
Johannes blev senere læge, blandt an-
det fungerede han i Støvring fra 1959 
til 1963 og havde praksis på Doktor-
vænget. 

Vi har det selv omtrent ved det gamle. Vi er kun tre 
mennesker, så husholdningen er jo ikke stor.  
 
Johannes bliver nu en stor dreng. Han fyldte 10 år i 
sommer og er nu på andet år i 4. klasse. Han spiller 
orgel og violin og læser tysk og engelsk. Det går rig-
tig nemt og hurtigt for ham alt sammen.  
 
Jeg tænker på til sommer at begynde med lidt mate-
matik og naturhistorie. Ja, nu får jeg ikke plads til 
mere.  
 
Der var ellers adskilligt, som jeg gerne ville have 
fortalt.  
 
Så ønsker jeg Dem, deres moder, Jakob og Alfred en 
rigtig glædelig jul og Guds velsignelse over deres 
arbejde, i det nye år.  
 
 
 
 
 
 
 

                                       Venlig hilsen fra os alle, 
Deres hengivne J. S. Mark

 

Efter 43 års virke som kirkesanger og lærer i Øster Hornum døde Jens Sørensen Mark 16. 
november 1926. Kirken ses her i sørgeflor ved hans begravelse. 


