
Øster Egesborg Ungdom og VIF Langebæk fanen fra 1930. 

Fanen er nu i Øster Egesborg Landsbylaugs regi. Den har været 

det fra 2013(foto af fanen afleveret til Langebæk Lokahistoriske 

arkiv i 2019.) 

Øster Egesborg Ungdomsforening er startet i 1922 ifølge de 

protokoller, som er afleveret i Langebæk lokalarkiv, da foreningen 

blev opløst i 1970. 

Fanen der er med dobbelt dug er fra 1930 og påskrevet ØSTER 

EGESBORG UNGDOM. I venstre hjørne forneden er i feltet  

skrevet teksten: VIF LANGEBÆK og året 1980. 

Øster Egesborg Ungdomsforenings aktivitet var primært 

gymnastik og håndbold, samt nogle kulturelle møder og foredrag. 

Desuden en årlig juletræsfest og div. baller og andespil i Tolstrup 

Forsamlingshus. 

Håndboldmæssigt var de specielt herrerne der var rigtigt gode, de 

spillede omkring 56 – 60 i sjællandsserien. 

Der blev opført klubhus af de frivillige i 1954 på sportspladsen 

(Præstetoften 14 i Ø.E. og huset står en der endnu) 

Udover faneplader på fanestangen er der 3 fyldte pokalskabe, som 

nu igen hænger i Tolstrup Forsamlingshus, mest pokaler vundet i 

håndbold. Foreningen blev nedlagt i 1970. 

Fanen blev genindviet i 1980 ved en gymnastikopvisning i Mern 

Forsamlingshus, hvor Holger Fugl Jakobsen fortsatte som 

fanebærer. I 1978 var foreningen VIF Langebæk startet, det var 

volleyball interresse (der var gymnastik, dilettant m.m) og 

folkedans, hvis forbogstaver står på fanen. Foreningen blev 

nedlagt i 1984 og kun volleyballklubben fortsatte med navnet til 

engang i 1990erne og viste den frem v. arrangementer. 

Folkedanserne brugte den i starten, men fik en ny der var noget 

lettere at gå udendørs med. Fanen stillet op på loftet hos Holger. 

I 2007 startede Øster Egesborg Landsbylaug mindeaftener for 2. 

verdenskrig v. Øster Egesborg Kirke d. 4.maj og fanen kom på 



plads der og været der siden hvert år. Holger har stået med den 

frem til 2017, hvor Sebastian B.H. Nielsen nu står med den. 

Den er ogå et naturligt minde, når der er det årlige ”Håndboldtræf” 

finder sted nu 3. søndag i september i Tolstrup forsamlingshus. Et 

arrangement der startede i 2006 på Friskolen i samarbejde med 

Øster Egesborg Landsbylaug. I en treårig periode blev disse træf 

afholdt på Udby kro, hvor fanen ikke var med. 

Det var derfor naturligt at Landsbylauget overtog fanen, dette 

skete i 2013 gennem henvendelse via Danmarkssamfundet, der 

ikke havde noget mod dette. 

Grethe Jakobsen har reparreret en del i det mørnede stof, så den 

fremstår næsten som hel, men skal naturligvis behandles med 

omhu, når den skal pakkes ud og sammen i den orginale fanepose.  

Den egner sig ikke til blæsevejr. 

Fanen opbevares hos Holger Fugl Jakobsen Ørslevvej 239, 4735 

Mern. Holger pudser den årligt med Brasso og Silvo. 

Fanen for den også nedlagte forening Langebæk folkedansere 

opbevares hos Jørgen Hansen, Kløften 34, 4760 Vordingborg.  


