Brobyværksangen
De mange herligheder af landskabelig og historisk art, som findes i landsbyen Sønder BrobyBrobyværk, blev i 1983 sat på vers af lærer H. C. Jørgensen.
Sangen er så fint formuleret, at den stadig er aktuel og anvendes fortsat ved sammenkomster af
forskellig art, og det selvom sangen nu er 35 år gammel, og tiden heller ikke her har stået stille.
I årenes løb er sket mange forandringer i by og omegn, men sangen beskriver stadig med fine ord,
hvordan en mindre by opleves.

Brobyværksangen.
Mel.: Velkommen i den grønne lund
Vort kære Brobyværk vi må
i glade toner prise,
for ingen under himlens blå
så smukt et sted kan vise.
Ved åens blide klukken kan
sin skønhedssøvn den sove,
så trygt i læ bag bakkers rand
og bøgegrønne skove.
Vor by i sneens vinterdragt,
i vårens blå syrener
og sommertidens blomsterpragt
med året sig forener.
Så mange gæster finder vej
for vores egn at nyde
og fremmed tale blander sig
med lyse fynske lyde.
Vi hører fortids røst så stærk
i møllehjulets brusen,
og svagt det travle våbenværk
står frem af åens susen.
Om Brobygård og kirken står
en vagt af stråtagshuse
vor gamle kro bestandig får
musik fra åens sluse.
Det gamle varsomt med det ny
i byen harmonerer,
og grønne haver blomsterly
til hvert et hus leverer.
Fra morgenstunden er der gang
i håndværk og fabrikker,
fra døren lyder klokkeklang
i Brobyværks butikker.

Sønder Broby Kirke højt på sin bakke over byen.

På marken som i svunden tid
vi møder travle bønder,
og jorden gavmildt deres slid
i høstens tid belønner.
Vor hal og vore baners grønt
til leg vor ungdom kalder
og fritids fællesskab er skønt
i pensionisters alder.
I Brobyværk vi dagen lang
idyl og skønhed nyder,
så stedse rige toners sang
i vore sind det lyder.
Oh, Brobyværk du kære by,
hvor vores liv har hjemme,
lad verden høre om dit ry
igennem vores stemme.
Lærer Hans Christian Jørgensen var lokalt bedst kendt under forkortelsen ”H.C.”.
Han blev i 1962 ansat på Sønder Broby Skole – den som nu hedder Pontoppidanskolen, og var i
mere end 40 år en særdeles afholdt og værdsat lærer der.
Samtidig var H. C. i en menneskealder den, der samlede trådene i og omkring Brobyværk
Idrætsforening. Derforuden kunne H.C. skrive muntre sange og monologer, iscenesætte de lokale
revyer og meget mere.
Hans Christian Jørgensen døde i 2007 kun 69 år gammel.
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