
Mindeord, Lars Dahl, Dragsbækvej 72, 7700 Thisted.  

Søndag den 7. marts 2021 kom der en chokerende opringning med orientering om, at Lars Dahl pludselig 

var død. Uvirkeligt og uforståeligt. Lars blev 69 år.  

Lars Dahl har været FDFer hele sit liv og var omkring et år, da han første gang var med på sommerlejr. Hans 

far var ”fører” i FDF, som det hed den gang. Lars kom i sine drengeår med i Thisted FDF Orkester, hvor han 

spillede på tuba. Thisted FDF Orkester fik en ganske særlig oplevelse i 1970 med en tur til Grønland. Her var 

Lars Dahl med. En oplevelse for livet. Det lykkedes sidste år for en del af grønlandsdeltagerne at samles i 

anledning af 50 året for turen, hvor de mange oplevelser blev mindet. 

Lars Dahl blev kredsleder i 1979 for landets største FDF kreds. Det var før kredsen blev delt i Thisted 1 og 

Thisted 2. Det var en opgave, som Lars gik ind i med krop og sjæl. Siden da har Lars været i inderkredsen, 

hvor kredsens mange aktiviteter er udgået fra. Lars brændte for FDF og havde mange ”kasketter på” 

gennem årene, pilteleder, kredsleder, bestyrelse og de sidste år som formand. FDF kredshuset, Zacho på 

Møllevej har næsten været hans andet hjem, men også dørene på Dragsbækvej har altid været åbne og 

ofte sammen med Kirsten været et samlingspunkt for møder og evalueringer. 

Lars har beriget os alle utallige gange på FDF lejre og ture, hvor han brændte især for de mange 

lejrbålsunderholdninger med sketch, råb, hurtige ud- og omklædninger. Når børnene var kommet i 

soveposerne, så var der tradition for planlægning af næste dags program og lederhygge, som Lars krydrede 

med ”Lune jyder” sammen med fællessang og musik. Disse oplevelser har sat sig spor og givet minder hos 

os alle, små som store gennem flere generationer. Vi har alle i FDF Thisted 1. kreds meget at være 

taknemlig for, hvad vi gennem Lars har fået givet. 

De mange væbneroptagelser i Thisted Kirke, hvor væbnerløfterne altid er med, har været et vigtigt ståsted i 

livet for Lars:  

Som væbner vil jeg kæmpe for altid at være ren og sand. 

Som væbner vil jeg fri og villig gøre min pligt i mit hjem og min gerning i FDF og vort land. 

Som væbner vil jeg stræbe efter altid at have en god samvittighed overfor mennesker og overfor Gud. 

FDF Thisted 1. kreds har mistet sin formand, ven, leder, kammerat.  

Vore tanker går til Kirsten, Rasmus, Mads og Anne med familie, som så brat har mistet deres kære Lars. 

Lars vil blive husket for sit store engagement i FDF og for mange skønne oplevelser i sin blå skjorte, som han 

bar med glæde og stolthed gennem hele livet. 

Tak for alt. 

Æret være mindet om Lars. 

 


