
ØSTER HURUP-SANG 2018 
 

Mel: Den gamle skærslibers forårssang 
(Nu lokker atter de lange veje) 

JJ 

1) Når solens stråler så kærligt kommer 

og vækker liv i hvert græsgrønt strå. 

Så ved jeg sikkert, at det er sommer  

og ud med bare ben, skal jeg gå. 

For Øster Hurup, du er min hjemstavn 

såvel i sol som i kuling stiv. 

For her er trivsel og ingen afsavn. 

Her lever jeg jo DET GODE LIV! 

 

2) Langs hvide strande og grønne skove 

er du placeret så perlesmukt. 

Med havn og byliv du kan benove 

hvert skib, der finder ind i din bugt. 

I Øster Hurup der har jeg levet 

i pagt med udvikling, godt og ondt. 

Og skønt butikker og skole lukked’, 

så ved jeg: HER LEVES LIVET SUNDT! 

 

3) Turister strømmer til sommerhuse 

og campingpladser langs vores kyst. 

For Øster Hurup kan alle huse: 

”Slå dig blot ned, der hvor du har lyst!” 

Jeg ved, at mange af Jer vil blive, 

når det bli’r mørkt over vintertid. 

Og tykke bøger kan jeg let skrive  

om Øster Hurups DET GODE LIV! 

 

4) I vintermørkets så kolde skygge, 

hvor der er vådt, og man skutter sig. 

Er Øster Hurup et sted for hygge, 

med fællesspisning og ketsjerleg. 

Ja selv i bølgen man ud sig kaster, 

for det gir’ friskhed og energi. 

Og når man så ind i sauna haster, 

har man fornemmet DET GODE LIV! 

 

5) En tur langs havet i vinterstorme, 

en tur på havnen en forårsdag. 

Is-pigen sirligt sin vaffel forme. 

Der skænkes øl ud i festligt lag. 

For du har barer og spisesteder. 

Her nyder jeg din forskellighed. 

Og når en varme sig i mig breder 

ved jeg, at det er DET GODE LIV! 

 

6) Og se i centrum kan du mig skænke 

en plads til leg og fortrolighed. 

Med Multihuset og tårn og bænke 

udvider du min enfoldighed. 

Kultur og samvær kan jeg her finde, 

du tager hånd om mit tidsfordriv. 

For både ude såvel som inde, 

der lever vi jo DET GODE LIV! 

 

7) Og når min udlængsel væk mig sender 

rundt om i verdens mangfoldighed. 

Ret hurtigt hjemad igen jeg vender, 

så klog i hjertet – for nu jeg ved: 

Jeg ville aldrig med andet bytte, 

for det er her, jeg vil høre til. 

Jeg vil til årstiders skifte lytte. 

DET GODE LIV bli’r ej sat på spil. 

 

8) Så Øster Hurup jeg vil dig hylde 

for alt det gode, du giver mig. 

Jeg vil med glæde mit hjerte fylde 

med gode minder om dig og mig. 

Frivilligheden, det er din styrke, 

herpå vi bygger til hver en tid. 

Dit liv og væsen, så mange dyrker. 

Du er jo ét med DET GODE LIV! 
 


