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Brugere af Norske Hus

Norske Hus benyttes primært i månederne marts – oktober, hvor der er bookinger ikke dagligt men hver 
uge. Det er ofte i forbindelse med aktivitet udendørs i Søndermarken. I vintermånederne (november – 
februar er det i brug ca en dag om ugen).

Naturvejlederne (Børne- og Ungeområdet): 
Naturvejlederne har en masse grej stående i Norske Hus, som de bl.a. bruger når de og andre har arran-
gementer i og omkring vandhullet bag huset.
Der er tilbagevendende store, populære arrangementer med Norske Hus og nærområde. F.eks. Natu-
rens dag, Æblemosteri, snegledag, flagermus, kriblekrable m.m. Derudover er de der med skoleklasse 
en gang imellem. 
Naturvejlederne reklamer på skolerne m.m. for at gøre dem opmærksomme på Norske Husets eksistens.

SFO’er og klubber (Børne- og Ungeområdet):
Flere klubber og SFO’er på Frederiksberg har fået øjnene op for Norske Hus. De booker det ad hoc; 
nogle gange selv og andre gange via Naturvejlederne.
En af klubberne har f.eks. brugt det sammen med Søndermarken Natur- og Fritidshytte, så de kunne 
dele sig i hver sin del af Søndermarken ved hver sit vandhul.
Klub Norden benytter huset ved deres ved deres rollespils-møder ca. hver 14. dag.

Børneinstitutioner (Børne- og Ungeområdet):
Forskellige børnehaver bruger huset som base udgangspunkt for deres tur til Søndermarken. Naturvejle-
derne supporterer den nogle gange, men andre gange er de der uden.

Børnekonsulenten og Ferie-webavis (Serviceområdet):
I sommerferien afholdes forskellige weekend-arrangementer som en del af Ferie-webavisen. Huset er i 
den forbindelse populært, da huset er som i en anden verden og et sted, hvor børnene falder helt ned.

Kulturelle arrangementer (Serviceområdet): 
Norske Hus benyttes af og til i forbindelse med store musikarrangementer og events i Søndermarken 
(omklædning, pauserum m.m.), som f.eks. Gadeteater-festival, Reflektor Light Festival m.fl.

Frederiksberg Museerne:
Cisternerne benytter (gratis) Norske Hus som toilet.
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Flere af de nævnte ting er i weekender, og kan derfor som udgangspunkt ikke flyttes til Natur- og Fritids-
hytten, som vi kun har adgang til hverdage før kl. 16.
Norske Hus placering gør også, at det giver god mening at bruge det til det, det bliver brugt til nu.


