
Den Selvejende Institution 
Plejehjemmet Nordstjernen 
Borrisvej 2, Sparkær, 8800 Viborg  
www.plejehjemmetnordstjernen.dk 

 

Friplejehjemmet Nordstjernen er en selvejende institution med hjemsted i Sparkær, 8800 Viborg. Vi skal 

ikke tjene penge til os selv eller andre, men arbejder for at skabe et plejehjem, der forbedrer forholdene 

og livskvaliteten for ældre. Nordstjernen samarbejder med OK-Fonden, der skal varetage administratio-

nen af plejehjemmet  

 
Pressemeddelelse 04.05.2010: 

 

 
 

Nordstjernen leverer mad til skoleelever 
 
Nordstjernens køkken er begyndt at levere varmt mad til eleverne på Sparkær Skole. I første 
omgang i en forsøgsordning, der kører over 9 uger med en ugentlig maddag torsdag.  
 
- Skolen henvendte sig, og vi var interesserede i at forsøge, for med vores nye istandsatte 
køkken er vi klar til at øge produktionen og sælge ud af huset til både børn og voksne, fortæl-
ler økonoma Inger Kjær Larsen. 
 

 
Menuen fra torsdag i sidste uge – Lasagne m/salat og dertil 

hjemmebagt flütes og hjemmerørt dressing 

Menuen består stort set af den samme 
ret, som serveres for beboerne de på- 
gældende dage, og det falder åbenbart 
i elevernes smag på Sparkær Skole.  
 
Tilbagemeldingerne fra både børn og 
voksne fortæller bl.a. 
 

- det har været en rigtig god op-
levelse for både børn og voksne 

- sovsen var meget bedre en den, 
vi fik før 

- leveringen præsenterede sig 
lækkert 

- osv. 
 

 
Det hele startede med levering i uge 15, hvor den stod på boller i karry og ris (den gode sovs), 
og senere er der fulgt op med frikadeller med gulerodssalat og rugbrød samt lasagne med sa-
lat. På torsdag er der lækre tarteletter med høns i asparges på menuen. 
 
Indtil nu har 48 børn og voksne været med i ordningen, der slutter til sommerferien. Efter de 
første 4 uger kan melde til og fra til de sidste 5 uger. Herefter skal det afgøres, om ordningen 
skal gøre permanent. 
 
 
Yderligere oplysninger: 
Økonoma Inger Kjær Larsen 
96 51 46 42 
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