
!
Hovborg Stavsang !

1.  
Gå med, vi vil en runde ud 

og se vor by og egn. 
Vi kører ej, men ta`r vor stav, 

og vandrer hen ad vej`n. 
Her er en dejlig fri natur, 

og her er fred og ro: 
her hilser folk med et godaw, 

og her er godt at bo!  !
2. 

Så hyggeligt og lun, det er 
der i vor skolegård. 

Her mødte vi den nye slægt 
i vinter og i vår. 

I sommersol og efterår. 
Her går den muntre leg. 

Og deres sang og glade latter 
følger os på vej. !

3. 
Ved Holmeå der er så rigt 

og skønt et fugleliv: 
De bygger rede og har æg 

imellem rør og siv. 
Sig stien snor ved åens bred 

helt ud til Blåvand vest. 
Det er en dejlig, smuk natur, 

i Hovborg er her bedst. !
4. 

Klelund plantagens dunkle bund 
er skøn en vinterdag, 

når sneen dækker skovens bund 
og granerne gør tag. 

Når solen rød går ned i vest, 
alt ånder stille fred. 

Vi ved, for os, vort hjem er bedst 
og har vor kærlighed. !!!!!!!!

!
Mel: Vi kommer li`fra Svendborg av`! !

5. 
Og når vi går langs åens bred 

helt ud til Baldersbæk. 
Vi går forbi de grunde, der 
for længst er solgt og væk. 

Og Campingpladsen ligger der 
den er jo ganske ny. 

Alt ligger i en smuk natur. 
En pryd for vores by. 

  
6. 

En dag i høst vi sætter os 
ved smukke Høllunds top. 

Vi ser på markens neg ved neg 
i smukke hæs sat op. 

Og vi vil gå til stenen hen 
hvor Dalgas sku`r mod vest. 
Og vi ser over mod den skov 

der plantet blev for blæst. 
  

7. 
Og Vittrup bavn den ligger der 

jo østen for vor by. 
De lyngbegro`de er og har 

for deres skønhed ry. 
Her oppe er det vide syn 

ud over land og by`r . 
Og man kan se så vidt omkring 

ja, næsten Blåvand fyr. !
8. 

Så er vi kommet hjem igen. 
Det var en dejlig tur. 

Vi har jo her ved vores by 
en rigtig smuk natur. 

Det er det allerbedste sted 
for her er fred og ro. 

For Hovborg er en dejlig by. 
Det bedste sted at bo. !

Holger Schmidt Larsen. 


