
Invitation ”kagebagekonkurrence” 
 

Lørdag d. 20. august, er der ”Kagebagekonkurrence” i Søgård. Alle kan 
være med. Er du vild med at bage, så er der noget at komme efter. Det 
foregår i festteltet ved Friskolen i Søgård. 
 

lørdag d. 20. august fra kl. 14.30 – 16.00 
 
Alle kan tilmelde sig med deres egen kage og de bedste vinder præmier – 
både børn og voksne. 
 
Vi vil gerne se, så mange kager som muligt. Derfor inviterer vi alle til at 
komme med deres bedste kage og få den vurderet af kyndige dommere. Det 
behøver ikke at være lagkager. Det kan også være pladekager, wienerbrød, 
muffins, småkager eller andet. Det er kun fantasien der sætter grænser.  
Vi håber rigtig mange har lyst til at være med, så det kan blive en rigtig 
festlig dag. 
Kagerne bliver vurderet fra klokken 14.30 – 14.45 af fremmødt publikum 
og professionelle dommere 
 

• Der vil være en gruppe for børn op til 12 år. 
• Der vil være en gruppe for voksne over 12 år. 

 
De bedste kager fra hver gruppe vil blive præmieret med en præmie. 
Der er præmier for bedste smag, for flotteste kage og til den 
flotteste all-over, som både smager bedst og ser flottest ud. 
Når alle vindere er fundet, omkring kl. 14.45, kan alle smage de dejlige 
kager. 
Køb en tallerken til 30 kr. og få den fyldt med smagsprøver fra de mange 
kager, hvortil der serveres kaffe og the. 
PS. har du deltaget med en kage udløser den 1 tallerken til smagsprøver 
 
Tilmeld din kage hos Peter. 
Mobil: 22581713. Ring eller send en sms.  
Senest 17. august kl. 16.00 
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