
Vandring  med refleksion  

Ved Norresán, Gudhjem.  

Ruten ved Gudhjem. Denne vandring med refleksion over et ord fra Bibelen foregår med start ved Nor-

resán i Gudhjem (Den nordre havn ved Serpentinervejen). Denne rute er mere krævende end gennem-

snittet. Der er en del trin og bakke op og bakke ned. Start ved røgeriet overfor Nørresand 15, Gudhjem. Der 

er mulighed for at parkere ved røgeriet eller på en lille p-plads lige hvor Serpentinervejen begynder. 

Ruten går ud af Strandstien mod Salene bugt. Vi passerer Prinsessehaven og sommerhuset Holme Hodda. 

Lige derefter følger vi stien op til venstre. Det går op til toppen af Serpentinervejen, som vi krydser og følger 

et stykke op til landevejen. Her krydser vi Landevejen, og går op af trappen til den lille skov. Ruten går op i 

skoven til et skovbryn med udsigt til ejendommen Bognemark. (Oluf Høsts foretrukne motiv). 

Vi følger stien og drejer kort efter til venstre ned imod Gråmyr. Vi passerer børnehavens skurvogn i skoven 

og kommer lidt efter ned til Gråmyr. Vi går forbi søens nordre ende, og fortsætter ned imod landevejen. Her 

går vi ned til venstre, krydser over vejen og går ud til flagstangen på Bokul-klippen. Derfra tager ruten stien 

til venstre ned mod Serpentinervejen. Når man kommer ned til den, kan man enten gå igennem autoværnet 

og tilbage til start i højre side af vejen. Man kan også tage den lille sti der går ned igennem slugten til højre 

indenfor autoværnet.  Fra toppen af Bokulklippen, kan man også vælge andre veje ned i Gudhjem.  
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Dagens tekst:  
 
I skal ligne Gud som hans kære børn og van-
dre i kærlighed, ligesom Kristus elskede os og 
gav sig selv hen for os som en gave og et offer 
til Gud, en liflig duft. Men utugt og al slags 
urenhed og griskhed må end ikke nævnes 
iblandt jer; det sømmer sig ikke for hellige. 
Heller ikke skamløshed og tåbelig snak eller 
overfladisk vid; det passer sig ikke, men der-
imod taksigelse. For det skal I vide, at ingen 
utugtig eller uren eller grisk – det er det sam-
me som en afgudsdyrker – har lod og del i Kri-
sti og Guds rige.] Lad ingen føre jer bag lyset 
med tomme ord; for det er den slags, der ned-
kalder Guds vrede over ulydighedens børn. 
Gør derfor ikke fælles sag med dem! For en-
gang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev 
som lysets børn, for lysets frugt er lutter god-
hed, retfærdighed og sandhed.  
 
Efeserbrevet kapitel 5, vers 1- 9  
 
 

Dagens ord fra Bibelen er hentet fra  Paulus´ brev 

til de kristne i Effesus. En tekst som også benyttes 

i læsningerne ved en af fastetidens gudstjenester. 

 

Begynd med at læse teksten før I går op på ruten. 

 

Gå derefter ud på ruten. Sæt fokus på ordet:   

”I skal ligne Gud som hans kære børn og vandre i 

kærlighed, ligesom Kristus elskede os og gav sig 

selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en 

liflig duft”.  

Overvej eller samtal: Hvad vil det sige at vandre i 

kærlighed? 

 

På bænken ved skovbrynet med udsigt over mar-

kerne, eller på bænken ved Gråmyr: 

Et godt sted at slå sig ned til en bøn. 

 

Overvejelse fra flagstangen på Bokulklippen og 

tilbage til start: Hvilke tomme ord fører os bag 

lyset? 

 

Om faste: 

Nåden er den kristnes største privilegium. Livet er gratis fra begyndelsen. Frelsen er en ufortjent gave. 
Men når Gud åbner sin hånd og rækker sine gaver til os, er det os, der vælger, hvordan vi vil forvalte dem. 
Det er her, fasten kommer ind i billedet. At faste er at tage sig selv alvorligt. Det er at tænke stort om livet 
og forvalte den gave, det er at være menneske.”  

Peter Halldorf 


