Fortunen Gruppe – Historie
Egentlig er det ikke den oprindelige Fortunen Trop og Flok, der fylder år – det er pigespejderne
fra Hvidegaard Trop – senere 1. Lyngby, som fylder år.
Men, beslutningen blev taget, at vi ikke fejrer et navn, som ikke eksisterer længere. I dag er vi
Fortunen Gruppe – en blå spejdergruppe, der har lange og stolte traditioner – længere end de
fleste. Men det er bestemt ikke ensbetydende med at vi skal glemme rødderne – langt fra, for
rødderne er der stadig og uden dem, ville vi slet ikke være den spejdergruppe som vi er i dag.
Spejderbevægelsens første spæde skridt i Danmark blev taget allerede i 1909 hvor Det Danske
Spejderkorps blev stiftet og det er derfor med stolthed at vi kan konstatere at Hvidegaard trop,
den første pigespejdertrop i Lyngby – blev etableret kun 8 år senere – nemlig i 1917.
I dag er Fortunen Gruppe en vellykket fusion – så vellykket at ingen til daglig skænker det en
tanke at det nogensinde har været anderledes. Men det har det jo, og det er endda ikke så
længe siden. Faktisk skal vi helt frem til 1976 – året hvor 1. Lyngby og Fortunen Trop og Flok
slås sammen til Fortunen Gruppe – en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps. Inden
da levede de to troppe deres selvstændige liv – dog med flere og flere fælles aktiviteter, så med
korpssammenlægningen i 1968 var der åbnet for den logiske fusion, som altså blev fuldbragt 8
år senere.
At fusionen overhovedet blev til noget, og at den blev så vellykket, at man næsten kan kalde
resultatet et lykkeligt ægteskab, skyldes ikke mindst en række aktive ledere og forældre, der
dengang med liv og sjæl gik op i arbejdet i og omkring gruppen. Det er på sin plads at sende en
tanke til alle dem, der i tidens løb har lagt en stor arbejdsindsats som ledere og forældre både
før og efter fusionen – uden deres indsats er det slet ikke sikkert, at vi ville have haft noget at
fejre i dag.
Fortunen Gruppe er en af vores områdes største spejdergrupper. Samtidig er gruppen også
blandt de bedst funderede både hvad angår økonomi og lederkræfter. I forældrekredsen er vi
også heldige at have en flok, som lægger mange kræfter i arbejdet med at sikre at gruppen har
ideelle rammer at arbejde i. Denne støtte er uvurderlig for det daglige spejderarbejde, der jo
alene bygger på den frivillige indsats, som mange unge mennesker, der også har mange andre
jern i ilden, yder.
Der er ingen tvivl om, at Fortunen Gruppe med udgangspunkt i sin lange historie, sine aktive
medlemmer, store støttekreds og heldige placering i en kommune, som på bedste måde
værdsætter vigtigheden af det arbejde, der ydes i de frivillige ungdomsorganisationer, står godt
rustet til en fortsat positiv udvikling i årene der kommer. Det er derfor med fortrøstning, jeg ser
frem imod endnu flere jubilæer og runde fødselsdage i Fortunen Gruppe – livskraften og
forudsætningerne er der, lad os alle med en positiv indsats i det daglige, arbejde for fortsat
vækst og trivsel i Fortunen Gruppe.
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