Når det skal være helt enkelt har du
kun har brug for en kniv, en økse,
en sav, en spade og nogle gryder.
Men undgå bakterier, så vask hænder
og hold redskaberne rene!

Åben ild, når de
r
sættes gryder ov
er,
og gløder til sn
obrød,
ristede pølser m
.m.

Jo, vi holder m
eget af
snobrød i FDF –
også
med indbagt pø
lse
Rul pølsen ind i
dejen.
Pak dejen ind i
oliesmurt bagepapir
og
dernæst fire sid
er
vådt avispapir.
Bages i gløder ca
. 10
min. på hver sid
e.

Tør du prøve no
get
Pak en abrikos ind nyt?
Stik en tynd pin i et stykke bacon og krydr med
d igennem og ste
timian.
g
Når baconen er
godt sprød, er go det over glødebål.
dbidden færdig.
Giv den et twist
af
Kan også tilbere Nutella på den ene side. Velbek
des hjemme i ha
omme!
ven over grill.

Her ses et stjern
ebål, hvor brænd
et
skubbes ind
efterhånden.
Bålet hører
hj emme på
enhver lej rpl ad
s
Græstørv lægges
til
og bålstedet ind side,
rammes med raf
ter.
Små kviste lægg
es
krøllet papir. Optæ over sammennding og derefter
de større brænd
estykker på.

FDF BLEV GRUNDLAGT PÅ FREDERIKSBERG I 1902. AKTIVITETERNE VAR MEST GYMNASTIK, MUSIK, MARCHTURE OG SAMLING OM BIBELHISTORIER. FORBUNDSDRAGTEN VAR EN HVID SØMANDSBLUSE MED MATROSHUE.

Det drejer sig om børn og unge. Og det handler om at være sammen | At give
mod på livet | Tillid til sig selv og til hinanden | FDF står for en livsform, som
er anderledes | Her oplever børn og unge, at der er voksne, der brænder for
noget. Som de vil dele med andre | I FDF ønsker vi, at piger og drenge skal
erfare livets mange muligheder | At den enkelte bruger sine evner og kunnen
i en nysgerrig udforskning af tilværelsen | Møde udfordringer | At blive så
træt eller våd eller snavset som man aldrig havde drømt om | Så selv soveposen, det hårde underlag og det skæve telt bliver den vildeste luksus

