
Vandring  

med refleksion på  

Klintebakken, Aakirkeby. 

Ruten ved Klintebakken i Aakirkeby. 

Denne vandring med refleksion over et ord fra Bibelen foregår Klintebakken umiddelbart syd for Aakirke-

by. Startstedet ligger ved bålplads på Haregade. Kør ind på Haregade fra Nybyvej. Følg Haregade forbi 

Dams på Bakken og forbi indkørsel til Landbørnehaven Børnebakken og Campingpladsen . Med camping-

pladsen på venstre hånd kommer der, lige før vejen deler sig, en lille parkeringsplads på højre hånd. Bag 

parkeringspladsen findes en græsplæne med bålsteder, og  bålhytte. Her begynder vandringen.  

På Klintebakken går vi på kanten mellem det geologiske Nordbornholm og Sydbornholm. Nord for skræn-

ten er der granit  undergrunden. Syd for skrænten er der sandsten. Undervejs  går man neden for gra-

nitten og ned til sandstensbruddet, op forbi brudzonen og tilbage oven på klipperne med klippeblokke og 

udsigt ud over det flade Sydbornholmske landskab. På de sidste del passeres neden for NaturBornholm. 

Refleksionsvandringen er en kort rute, som kan gås på en god halv time. Hvis man vil forlænge ruten, er 

det muligt at komme ud på de såkaldte linjer i landskabet, som blandt fører en ned til Læså. Det kan man 

gøre ved sandstensbruddet. Den rute er ca. 8 km og fører tilbage til parkeringspladsen. 



Refleksion Klintebakken 

Indre Mission på Bornholm   -  Folkekirkeligt fællesskab.  
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Dagens tekst: 
 
 
 Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hed-
ningerne gør, fordi de tror, at de bønhørs for de-
res mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader 
ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham 
om det. 
 
 
 
Derfor skal I bede således:  
 
Vor Fader, du som er i himlene!  
Helliget blive dit navn,  
komme dit rige,  
ske din vilje  
som i himlen således også på jorden;  
giv os i dag vort daglige brød;  
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore 
skyldnere,  
og led os ikke ind i fristelse,  
men fri os fra det onde.  
For dit er Riget og magten og æren i evighed!  
 
 
Matthæusevangeliet kapitel 6 vers 7—13 

Dagens ord fra Bibelen er hentet fra  Jesu under-

visning om bøn. Han lærer sine disciple hvordan 

de kan bede, og giver os bønnen Fadervor. 

 

 

Begynd vandringen med at læse teksten.  

 

Gå derefter ud på ruten. Overvejelse på turen ud: 

Hvad betyder Jesu indledende ord om Gud, for vo-

res bønner? 

”Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I be-

der ham om det”. 

 

Overvejelse på turen tilbage:  

(efter den rustne udsigtsplatform). 

 

Hvilken af bønnerne i Fader Vor har jeg særligt 

brug for at bede i denne tid? 

 

 

Ved turens afslutning: Bed bønnen Fader Vor. 

 

Guds navn, Guds kongerige, Guds vilje vil altid være centrum for den kristne bøn. Selvfølgelig er det ikke sådan, at Gud 

har brug for vores bønner, men gennem bønnen kan de, der tror på Gud, få del i den himmelske skat, de beder om.  

Dietrich Bonhoeffer (Tysk teolog 1906—1945) 


