
Refleksion  Almindingen 

Ruten  i  Almindingen.  

Vi begynder ved Davidstatuen på vejen op imod Christianshøjkroen. Herfra følger vi en sti ned imod Rømers minde, et anlæg til 
ære for skovfoged Rømer. Ruten går igennem anlægget med de stores cypresser på højre hånd, forbi mindesmærket, ud af an-
lægget og over vejen. Vi passerer højre om og ned bag det lille stråtækte hus ”Planteskolen” og følger stien bag huset op til Gam-
leborg. Når man går ind igennem borgens porthul foreslår vi at man drejer op til højre og går på toppen af muren rundt til den 
anden port. (Hvis man har behov for en lidt lettere rute kan man i stedet fortsætte lige ud på stien tværs over borgen).  

Når man når den anden portåbning, forlader man borgen. Her fortsætter ruten til højre forbi den stråtækte lade, med udsigt over 
mod Gamleborg. Når I når til skovvejen går I til højre og følger den. Når den deler sig, så fortsæt lige ud op forbi Græssøen og op 
mod p-plads. Derefter til højre ud til landevejen og til højre op til startstedet. 

Hvis man ønsker at forlænge ruten, er der flere oplagte muligheder undervejs. Oppe på Gamleborg kan man gå til venstre ned af 
den lange trappe til Ekkodalen. Derefter er der mulighed for at gå ind i Ekkodalen. Her er der blandt andet mulighed for at gå til 
jægerhytten mm. Senere på freflektionsruten kan man også vælge at gå til venstre op mod Lilleborg. Hvis man går op på ruinen, 
kan man bagefter fortsætte ned og over broen og retur langs borgsøen til venstre. 

Almindingen.  

Skoven er på en gang natur og kultur. I den del hvor ruten er lagt, er der flere spor, borge og mindesmærker over menneskers 
liv, gerninger og kriges rædsler. Vi mennesker sætter os spor, fordi vi har ansvar for skaberværket. Nogle gange sætter vi os også 
spor fordi vi vil vores eget. Gud har sat os her med mange muligheder og stort potentiale—også med mulighed for at far vild og 
søge vores eget. 
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Dagens tekst: 
  
Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de 
ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, 
kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jor-
den.«  Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede 
skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.  Og 
Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og 
talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over ha-
vets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!  
 
Mosebog kapitel 1 vers 26 —  28 
 
 
 
 
 Salme 8 
For korlederen. Al-ha-gittit. Salme af David. 
  
Herre, vor Herre! 
Hvor herligt er dit navn 
over hele jorden, 
du, som har bredt din pragt ud på himlen! 
 Af børns og spædes mund 
har du grundlagt et værn mod dine modstandere 
for at standse fjender og hævngerrige. 
 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, 
månen og stjernerne, som du satte der, 
 hvad er da et menneske, at du husker på det, 
et menneskebarn, at du tager dig af det? 
 Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, 
med herlighed og ære har du kronet det. 
 Du har gjort det til hersker over dine hænders værk, 
alt har du lagt under dets fødder, 
 får og okser i mængde, 
selv de vilde dyr, 
 himlens fugle og havets fisk, 
dem, som færdes ad havenes stier. 
 Herre, vor Herre! 
Hvor herligt er dit navn 
over hele jorden! 
 

Dagens ord fra Bibelen er hentet fra  Bibelens ord om ska-

belsen og menneskets rolle i universet. De står ude  i højre 

spalte. 

 

Begynd vandringen med at læse teksten.  

Gå derefter  

 

Når du når til mindesmærket midt i anlægget Rømers Minde: 

Vælg  en sætning fra teksten, som du vil fokusere på. Du 

kan vælge frit eller tage: 

Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, 
månen og stjernerne, som du satte der, 
 hvad er da et menneske, at du husker på det, 
et menneskebarn, at du tager dig af det? 
 
 

Når du når til udgangen fra Gamlebor: Overvejelse:  Hvad og 

hvem er det Gud særligt har givet mig ansvar for at tage 

hånd om? 

 

Når du når Landevejen/Segenvej, så kryds den og gå op til 

mindesmærket på den modsatte side af vejen.  

Bedestation.  Du kan benytte området til at standse op og 

bede. Forslag til bøn: 

Jeg takker dig fordi du har sat mig i dit univers.  

Jeg takker dig for det liv, som du har givet mig ansvar for.  

Jeg takker dig for de mennesker som du har sat mig sammen 

med, og de ting du giver mig ansvar for. (Nævn hvem og hvad 

du tænker på) 

Jeg beder om tilgivelse for de gange hvor jeg ikke tog ansva-

ret, eller handlede forkert. 

Jeg beder om din kraft til de opgaver du giver mig, og visdom 

til at se mit ansvar. 

Tak fordi du som den almægtige skaber har omsorg for mig 

og husker mig. 

I Jesu navn, Amen! 


