
Gode tips til
jeres bagesalg

Vi har samlet en række tips til, hvordan I kan holde
et fantastisk kagesalg og samle penge ind til
BørneTelefonen. 

Vi afholder Bag For BørneTelefonen i oktober, november og
december, så det er helt op til jer at bestemme, hvornår og
hvordan I vil afholde jeres bagearrangement. Det er altid en god ide 
at kombinere jeres bagesalg med en anden begivenhed, så I får en 
hyggelig fælles oplevelse med børnene. 

Mangler I inspiration til, hvordan I kan sælge jeres bagværk, kan I på 
bagsiden få eksempler på, hvordan I kan holde et fantastisk bagear-
rangement.



#1
Invitér familie og venner på 
kaffe og kage

Lav en familieeftermiddag, hvor I invite-
rer familie og venner til at komme forbi
til kaffe og kage. Måske har børnene 
forberedt et musikalsk indslag, eller I 
sammen har en god snak om, hvad Bør-
neTelefonen er for en størrelse. Her kan 
I sælge det fine bagværk og husk, at især 
bedsteforældre altid køber ekstra meget.

#5
Hold en (u)hyggelig Bag for 
BørneTelefonen halloweenfest

Inviter børnenes venner og familie til en 
(u)hyggelig halloweenfest hjemme hos 
jer. I kan for sjov sælge en entrebillet til 
jeres festligheder, som så til gængæld 
giver fri adgang til alt det lækre bagværk 
og kager, I har bagt, eller I kan vælge at 
sælge det enkeltvis til festen. 

#3
Lav jeres eget kagemarked i 
haven eller i opgangen

I kan vælge at lave en kagebod hjemme i 
garagen en dag i weekenden, hvor I invi-
terer vejens familier til kagemarked. Husk 
at lave flotte invitationer, som I kan dele 
ud i postkasserne på vejen. Hvis I bor i 
lejlighed, kan I lave en flot plakat og hæn-
ge op i opgangen, hvor I enten inviterer 
til en kageeftermiddag hjemme hos jer 
eller i et fælles lokale, eller I kan tilbyde at 
bringe jeres bagværk og kager ud til folk i 
opgangen.   

#2
Hold en Bag for BørneTelefonen 
fødselsdagsfest

Hvis I alligevel skal holde én eller flere 
børnefødselsdage i løbet af oktober, 
november eller december så hold en te-
mafødselsdag i Bag for BørneTelefonens 
tegn. Det kan være, at skattejagten bliver 
til en skattejagt om den forsvundne Bør-
neTelefonen, og når forældrene kommer 
og henter deres børn, kan I tilbyde dem 
at købe en pose hjemmebag eller kager 
og tage med hjem. Det vil være en god 
idé at skrive det i invitationen, så foræl-
drene kan være forberedt. 

#4
Online bagesalg

Lav et online bagesalg på f.eks. Face-
book, Instagram eller Snapchat. Her kan 
I løbende lægge sjove billeder op af det 
bagværk, I bager og lade familie, venner, 
naboer, kollegaer og bekendte byde ind 
med, hvor meget de ønsker at købe. Hvis 
du bruger Facebook så husk at tagge 
bedsteforældre og naboer - de er som 
regel de bedste købere. Det er så op til 
jer, om jeres lækre bagværk og kager skal 
afhentes eller bringes ud. 
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