
Refleksion  Sorthat 

Ruten ved Sorthat.  

Ruten er en kort rundtur uden meget højdeforskel. Undervejs passeres en af de gamle råstofgrave: Safirsøen, feriestedet Skovly, 
Blykobbe Å og kysten med fin udsigt mod Rønne.  

Der er fint at parkere på venstre hånd ved toilet og oversigtstavle før du når helt ned til skurene på stranden. Begynd vandringen 
med at gå op af Havvej. Drej til højre og følg skovvejen ind mod Safirsøen. Når du når den, så gå helt ned til søen,  drej til højre og 
følg sporet rundt om søen. Følg ruten rundt til venstre og ned i  hjørnet af søen. Her er der et bord-bænkesæt lige før man bevæ-
ger sig op af skrænten. Hold lidt mod venstre, når du er kommet op af skrænten. Kort efter står et meget stort fyrretræ med to 
stammer i V-form. Vælg skovstien til højre for træet og følg den. Kort efter når du ud til feriestedet Skovly. Her drejer ruten til 
højre og går på skrænten ned imod åen, som flyder på venstre hånd. Følg stien helt ud til området hvor der er sand. Her kommer 
strandstien nede fra venstre. Drej til højre og følg strandstien tilbage mod Sorthat. Her er flere steder hvor man kan gå ud og ny-
de udsigten over åens udløb og udsigten mod Rønne Havn. Kysstien kommer ud til Havvej.  Afslut vandringen med at gå ned til 
skurene. Der er flere bænke og mulighed or at sidde og nyde udsigten.  

Hvis man ønsker at forlænge ruten, er det meget oplagt, at fortsætte mod Hasle. På kortet er foreslået en kort forlængelse 
(markeret med gule pile)  hvor man går på den tange der er mellem Pyritsøen og havet. Der kan godt være ret smattet på den 
første del af strækningen. Sving op til højre mellem Smaragdsøen og Pyritsøen. Følg stien op af trappen. På toppen kan du se de 
rustne rester af et gammelt trækværk til tipvogne inde på venstre hånd. Gå ud til legepladsen og følg skovvejen tilbage til Havvej. 

Sorthat. 

Området bærer præg af tidligere tiders indvinding af råstoffer til produktionen af Hasle Klinker. Ved Sorthat rev, er der en sam-
ling skure og små spil, som benyttes af bådejere. Der er fin mulighed for at slå sig ned på en bænk og nyde hav og himmel. Der 
er desuden et af de gamle kystbatterier, som her er udstyret med en kanon. 
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Dagens tekst: 
  
 
 
Salme 37 vers 1 til 7 
 
Far ikke op over forbryderne, 
vær ikke misundelig på dem, der øver uret, 
 for de visner hurtigt som græsset 
og tørrer ud som de grønne vækster. 
 Stol på Herren, og gør det gode, 
så kan du bo trygt i landet. 
 Find din glæde i Herren, 
så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. 
 Overgiv din vej til Herren, 
stol på ham, så griber han ind; 
 han lader din ret bryde frem som lyset 
og din retfærdighed som den klare dag. 
 Vær stille over for Herren, 
vent på ham; 
far ikke op over den, der har lykken med sig 
og får sine planer gennemført. 
 
 
 
 
 
 Og nu I, som siger: »I dag eller i morgen vil vi rejse til den 
og den by og blive der et år og drive handel og tjene pen-
ge«  – I, som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen; I er jo 
kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort.  I skulle 
hellere sige: »Hvis Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det 
eller det.«  Nu praler I og bruger store ord; men al den 
slags pral er af det onde.  Den, der altså ved, hvad der er 
det rette, men ikke gør det, er en synder. 
 
Jakobs brev kapitel 4 vers 13 til 16 

Dagens ord fra Bibelen handler om at lægge sit liv i Guds 

hænder 

De står ude  i højre spalte. 

 

Begynd vandringen med at læse teksten.  

Gå derefter mod Safirsøen. 

 

Når du er nået Safirsøen og drejer til højre for at gå rundt 

om den vælger du  en sætning fra teksten, som du vil foku-

sere på. Du kan vælge frit eller tage: 

Overgiv din vej til Herren, 

stol på ham, så griber han ind 

 

Når du når frem til bygningerne ved Skovly og drejer til højre 

ned mod havet kan du bruge den næste strækning til  

overvejelse:   

Hvad gør det ved mig, at der er så mange ting som virker 

usikre i denne tid? Hvad siger versene fra Jakobs brev ind i 

den situation? 

 

Når du når tilbage til Havvej og parkeringspladsen foreslår vi, 

at du går ned til skurene ved Sorthat. 

 

Bedestation.  Du kan benytte området til at standse op og 

bede. Forslag til bøn: 

Jeg takker dig fordi jeg må lægge mit liv i din hånd.  

Jeg beder om tillid til dig, især i det som jeg ikke kan over-

skue.  

Jeg takker dig for dit indgreb i mit liv, og beder dig om at give 

mig øjne tog hjerte, så jeg kan se det. 

I dag vil jeg særligt bed for… 

 

I Jesu navn, Amen! 


