
 

Siljustøls Venner har som formål å fremme, hjelpe og støtte virksomheten på Siljustøl og verne om komponistens minne og 

musikalske arv. 

 

 
 

 

Årsmelding 2015 

 
Året som har gått har vært et aktivt og godt år for Siljustøls Venner. Venneforeningen har 
gjennom årene regelmessig stått for arrangementer på Siljustøl.  Noen av dem har vært i 
samarbeid med Troldhaugen. Vi har en lav medlemskontingent og har i dag ca. 60 
medlemmer på vår liste.  
 
Styret for 2015 har bestått av: 

Anne Asserson, formann 

Agnes Frølich, nestformann 

Are Ekker, kasserer 

Line Hvoslef, styremedlem 

Mai Goto, styremedlem 

Øyvind Fosse, styremedlem 

Valgkomité 2015 

Ragna Sofie Grung Moe 

Einar Røttingen 

Alle arrangement legges fortløpende ut på Face book siden vår 

https://www.facebook.com/siljustoel/ 

Som tidligere år, var også 2015 et travelt år for Siljustøls Venner.  Det startet i mars med en 

aften for vennene. Vi hadde invitert Trygve Fett som kåserte om og fremførte Terje Vig med 

musikkinnslag ved Martha Berit Belt og som tidligere enkel servering. Åpent for medlemmer 

av Siljustøls Venner som kunne ta med gjest for 50. I april ble det arrangert en flott 

geburtsdags feiring for Harald Sæverud på Siljustøl den 17. april. Joachim Carr tilbake på 

Siljustøl med en nydelig konsert. Arrangementet var det Troldhaugen som var ansvarlig for, 

men Siljustøls Venner hadde som oppgave å bestille Hvit Dame med note påskrift og 

Bergenskringle som tidligere. Åpen Dag ble lagt til juni også i år og var en del av det offisielle 

festspill programmet. Siljustøls venner deltok som tidligere som parkeringsvakter og 

veiledning/orientering og bevertning til staff som ikke inkluderes i Festspill cateringen.  Som 

tidligere år hadde Åpen Dag stor tilstrømning. Utfra tidligere år antok vi mellom 1500 – 2000 

personer som et konservativt estimat. 

Styrene i Troldhaugen og Siljustøls Venneforeninger feiret Eilif Løtveit sin 70 års dag og 

hans inntreden i pensjonistenes rekker med en privat konsert på Siljustøl den 25.juni 2015. 

Det var musikk ved Rune Alver og Jørn Skauge. Tilstede var også lederne for Troldhaugen 

og Lysøen Venneforeninger, Anders Aarheim og Bjørn Laastad. Sveinung Sæverud holde en 

vakker tale for Eilif. 

Venneforeningene i de tre komponisthjemmene tilbød seg å avholde årsmøtet for den 

nasjonale organisasjonen vi tilhører, Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM). Helgen 

https://www.facebook.com/siljustoel/


19. og 20. september 2015 ble FNM årsmøte avholdt i Bergen med tilreisende fra hele 

Norge. Tema møtet i forkant av årsmøtet belyste ‘Venneforeningene og Frivilligheten’ og 

selve årsmøtet ble holdt på Edvard Grieg Museum, Troldhaugen. Her ble Anne Asserson 

valgt inn i styret med funksjon som sekretær. Arrangementet rundt årsmøtet omfattet besøk i 

de tre komponisthjemmene med omvisninger og rikelige musikkinnslag. Troldhaugen og 

Siljustøl på lørdag og med busstransport til og fra Lysøen på søndagen. Lørdag hadde vi en 

flott middag på Augustin Hotell med Ole Røsholdt som strålende vert.  

Siljustøls Venner feiret Eilif B Løtveit, som nå er pensjonist, med et eget program for 

vennene på Siljustøl lørdag 3. oktober 2015. Programmet var satt sammen av ord og toner, 

denne gang 'Høstens ord og toner'. Mai Goto spiller til utvalgte dikt som ble lest av Eilif. En 

hyggelig avslutning og feiring av vår gode medspiller i mange år. 

For åttende gang har styret i Siljustøls Venner gleden av å invitere Høstfest på Siljustøl er 
lørdag 14. november 2015. Som tidligere holder vi på den andre lørdag i november.  Vår 'hus 
pianist' Mai Goto har denne gangen invitert med sin pianolærer fra Tyskland, Mariko Koide. 
Hun er en internasjonal konsert pianistinne og spesialist på historiske strengeinstrument. Det 
ble en skjønn aften med Eilif Løtveit som musikalske vert.  
 
Utgangen på 2015 var tenning av Siljustøls granen den andre lørdag i desember. 
Venneforeningen deltok i utdeling og innhenting av lys. Et flott arrangement hvor Råstølen 
Velforening sammen med Troldhaugen var ansvarlig. Som tidligere var det utrolig nok ca. 
1500 som kom innom og hørte på konserten og gikk rundt treet. 
 
 
Siljustøls Venner har hatt et nært samarbeid med styrene i de andre komponisthjemmene og 
også med stiftelsen Siljustøl.  
 
 
 
 
 
Bergen, mars 2016 

Line Hvoslef, Are Ekker, Øyvind Fosse, Mai Goto, Agnes Frølich, Anne Asserson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Årsmøtet blir avholdt i Storstuen på Siljustøl tirsdag 10, 2016, mai kl. 18 

 

 

Sakliste for Årsmøtet: 

1. Godkjenning av innkalling og valg av referenter 
2. Årsberetning 
3. Regnskap 
4. Valg 

 

 

Bergen, mars 2016 

Line Hvoslef, Are Ekker, Øyvind Fosse, Mai Goto, Agnes Frølich, Anne Asserson 

 

 


