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VI ÖNSKAR ER EN GLAD SOMMAR 
– OCH BLICKAR FRAM MOT HÖSTENS AKTIVITETER

Vårens program för Grandiosa Sällskapet avslutas med 
vårutflykt och grillkväll. Men redan nu kan vi meddela de 
första programpunkterna för hösten. Grand Hotel har 

tagit fram ett par extraordinära sommarerbjudanden till 
medlemmarna i sällskapet. Se sista sidan! Väl mött till 
hösten hoppas vi i styrelsen!

BOX 1136, 221 04 LUND l GRANDIOS@GRANDILUND.SE l WWW.GRANDIOS.NU l PLUSGIRO 183 25 77–9

Onsdagen den 
1 juni  
VÅRUTFLYKT 

Biljetter i Grands reception 
Carl Johan Evander, 
journalist och Köpen
hamnsflanör, är vår 
kunniga ciceron på årets 
utflykt.
 

Söndagen den 
16 oktober 
KOSTCIRKEL 

Piratensalen. kl 17.00 –18.00
Daniel Remheden, fler
faldigt prisbelönt barista 
från Love Coffee Roasters 
på Klostergatan talar 
passionerat om kaffe. 

Söndagen den 
9 oktober  
GRANDSÅNG 

Stora salen. kl 17.00 –19.30
Höstens tema är Goda 
Årgångar.

Söndagen den 
11 september
KOSTCIRKEL 

Piratensalen. kl 17.00 –18.00
Käka syrsor – kittlar 
dödsskönt  i kistan.
Annika Grälls, Måltids
laboratoriet, om vår 
framtida kosthållning.

FÖR GRANDIOSA SÄLLSKAPETS MEDLEMMAR
Bo på hotell i din egen stad under juli och augusti och 
upplev grandkänslan för en kväll. Tvårättersmeny i Grands 
Matsal därefter övernattning och avslutningsvis avnjuter 
ni vår härliga frukostbuffé. Pris 750 kr/person i dubbelrum 
med prioriterad uppgradering för Grandiosas medlemmar. 
Erbjudandet gäller från 4/7 till 14/8 2016.
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GODA ÅRGÅNGAR 
– allt från sånger om 
vin, om idrottsmän, 
artister till goda tidse-
poker (exempelvis “På 
Arendorffs tid”) samt 
lyckliga stunder i livet. 
Den 9 oktober kör vi så 
golvet gungar och taket 
lyfts. Den 9 oktober 
är Tacksägelsedagen 
så det får vi väl tacka 
speciellt för.

Så mycket mera 
vet vi inte i nuläget 

– Jo, förresten, 
det är ett litet 
jubileum: 35:e 
GrandSång på 

raken!
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VA R S ÅG O D :  H Ä R  Ä R  D I T T  M E D L E M S KO R T.   l   K L I P P  U T  O C H  V I K  PÅ  M I T T E N ,  F Y L L  I  N A M N  O C H  B E TA L DAT U M .

Kan en kyrkogård vara ett attraktivt besöks
mål? I detta fallet – ja i allra högsta grad! 
Lundabon Carl Johan Evander, journalist 

och Köpenhamnsflanör, och med ett brinnande in
tresse för dansk kultur och historia, är vår kunniga 
ciceron.
På Assistens Kirkegård, som är beläget vid Nørrebro 
i centrala Köpenhamn, har många berömda kultur
personligheter fått sin sista vila – H-C Andersen, 
Niels Bohr och Etta Cameron, för att nämna några. 
Anekdoterna är många och kyrkogården visar för
hoppningsvis upp sig i sin fulla försommarprakt.

GUIDAD TUR TILL ASSISTENS KYRKOGÅRD I KÖPENHAMN

Utflykten avslutas med Grandios Grillmiddag på Bantor-
get. Pris 575:- (enbart grillmiddagen 310:-). Begränsat 
antal platser! Biljetter i Grands reception. Avfärd från 
Lund 11.30.

VÅRUTFLYKT
JUN
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Medlemsavgiften är 100:-/år och person, men vi har också den 
populära  maka-/make-/samborabatten som tillåter par på samma 
adress att betala endast 150:-/år.
Meddela mailadress eller ändrad adress till räntmästaren:
christer@setton.se  
Vi tar tacksamt emot årsavgiften, gärna så snart som möjligt, 
på plusgiro 183 25 77 – 9.

DU HAR VL INTE GLÖMT 
BETALA MEDLEMS-
AVGIFTEN FÖR 2016?

Namn 1

Namn 2

Den flerfaldigt prisbelönt baristan från Love 
Coffee Roasters på Klostergatan har varit 
inblandad i många projekt som riktar sig till 

att höja kvalitén på kaffedrickare i Sverige och ut
omlands. Han vill bistå med tips & råd för hur man 
på enkla sätt kan få större upplevelser i vardagen. 
“För oss svenskar kan ökad kunskap om drycken ge 
en guldkantad vardag. Tusenårig tradition, präglig 
av säsong och växtmiljö skänker kaffekoppen en 
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Daniel Remheden

sällsynt komplexitet i smakkaraktär, likvärdig med 
vin och destilat”, menar han.



Annika Grälls:
Käka syrsor – kittlar dödsskönt  i kistan

I en tid av en växande befolkning letar man 
efter alternativa proteinkällor till kött. I andra 
delar av världen har det länge varit naturligt 

att äta insekter. Ansvarig för denna kostcirkel är själv 
medlem av ”Skorpionklubben” efter att, under när
mast studentikosa former, intagit friterad skorpion på 
en bakgata i Beijing 2006.

“Käka syrsor, kittlar dödsskönt i kistan”, är ett pro
jekt som Annika Grälls leder vid 
Örebro universitet. Projektet har 
fått stöd för att utveckla matpro
duktion i stadsmiljöer och handlar 
om att hållbart klara animalisk 
proteinproduktion till en växande 
befolkning.

Förhoppningen är att hitta 
insekter som kan bli ett näringsrik
tigt, smakligt och grönt alternativ 
för mat. EU:s livsmedelsmyndighet 
har granskat bland annat mjöl
mask, hussyrsa och två sorters 
gräshoppor som tänkbara att odla. 
I Sverige har lantbruksuniversitetet 

PATRICK MEURLING
En verkligt grandios nestor har lämnat vårt Sällskap 

i och med att Patrick Meurling gick ur tiden den 
20 april vid 85 års ålder. Patrick var en av initiativ

tagarna till och den flitigaste inspiratören vid Grandio
sa Sällskapets tillkomst 1999. Han är upphovsmannen 
bakom flaggskeppet GrandSång, där han under de 
första åren även fungerade som pianist och kapell
mästare. Så sent som den 13 mars i år deltog han, trots 
kraftigt sviktande hälsa, i sin sista GrandSång. Han har 
också på flera andra sätt bidragit till att sätta Grand 
Hotel på kartan, redaktörskapet för boken Lite Grand 
om mat och dryck är ett exempel.

 Patrick satte många avtryck även utanför Grandiosa 
Sällskapet. Han var en flitig deltagare i studentlivet och 
spexvärlden, bl.a. som inspektor i Helsingkrona na
tion, mångårig ständig sekreterare i Uardaakademien, 
medförfattare till klassikern Djingis Kahn tillsammans 
med bland andra barndomsvännen Hasse Alfredson, 
idéspruta i Akademiska Föreningens Nasala utskott 
och mycket mer.  Han gjorde stora insatser som redak

tör för Uardaakademiens Ordbok och för böckerna 
Spex i Lund och Humor i Lund. Trots allt detta hann 
han med att disputera i zoolologi 1967 och fungera 
som en uppskattad undervisande och handledande 
docent på ”Zootis”.

 Vi är många såväl inom som utanför Grandiosa 
Sällskapet som saknar Patrick Meurling, men vi beva
rar honom i tacksamt minne.
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Buzzbuilding är en sfärisk byggnad för insektsodling i stor skala, tänkta att 
placeras centralt i stadsmiljön, till exempel i rondeller.

SLU hittat tre intressanta insekter för svenska förhål
landen: gräshoppa, honungsbi och mjölbagge.

Vem vet – kanske en utmaning för Grands kockar 
inom bara några år?



NYHETER FRÅN GRAND HOTEL
ERBJUDANDEN OCH NYTTIGHETER FÖR GRANDIOSA SÄLLSKAPETS MEDLEMMAR l MAJ  2016

MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i Grandiosa Sällskapet ska man naturligtvis ha en del goda 

förmåner. Varje medlem (+ en gäst) kan åtnjuta följande 
mot uppvisande av giltigt medlemskort:

Grands Grandiosa räksmörgås
På ljust eller mörkt surdegsbröd och ett glas av vårt husvin.

Lilla smörgåsen Ord. pris 232 kr.  Grandiosapris: 195 kr
Stora smörgåsen Ord. pris 272 kr.  Grandiosapris: 230 kr

Boende på Grand
Gäller för släkt och vänner och ett rum per medlem.
 10 % rabatt vid bokning av rum i mån av plats.

Grand Deli
Njut av härliga gryträtter från Grand Deli.
Som medlem i Grandiosa Sällskapet får du 10 % rabatt på dessa. 
Ord.pris: 95 kr  Grandiosapris: 85 kr

 SOMMARSPECIAL 

Skolavslutningspresent till 
barnbarnen med Grandios 
rabatt

Succéarrangemanget 
”Småkockar i köket” från i 
vintras upprepas den 6 juni då 

kökschef Martin Hansen åter bjuder 
in de yngsta att laga mat i Grand-
köket. Upplevelsen avslutas med en 
gemensam festmåltid för hela famil-
jen. Från 7 år.  
Klockan 10:00-16:00.
Pris 395 kr per elev (ordinarie pris 455 kr).
Pris 3-rätters middag 395 kr för medföljande som är 
välkomna till Grand kl 14:00.

MAJ

29

Sommarlovsfrukost på Grand Hotel un-
der juli och augusti, 20% rabatt (ordinarie 
pris 175 SEK). Njut av Grand Hotels 

grandiosa frukostbuffé till specialpris 
mellan 4/7 till 14/8. Serveras under den-
na period från kl 07:30 till klockan 11:00.

 29 maj   
MORS DAG
Kl. 12.00 – 22.00. Pris från 395 kr

Fira mor med en specialkomponerad 
och guldkantad 3-rättersmeny i vår 
stämningsfulla matsal. En enklare 
variant kan inhandlas från den 28 maj 
på Grand Deli.

10 juni
Wagyu I Tre Serveringar
Kl. 18.00. Pris 995 kr inklusi-

ve dessert. Boka bord!
Köttet från nötrasen Wagyu anses 
vara världens mest exklusiva. Denna 
kväll erbjuds en lyxig fyrarätter-
smeny i Grands Matsal innehållan-
de svenskproducerad 100% full-
blods-Wagyu i tre olika tillagningar.

20 augusti 
GRANDS GRANDIOSA 
KRÄFTSKIVA

Kl 18.00 Pris 595 kr. Boka plats.
Kom och avnjut nykokta svenska 
signalkräftor, inhemska ostar och 
hembakat bröd. Den här kvällen 
dignar buffén. 

FÖR HELA GRAND HOTELS SPÄCKADE PROGRAM, SENASTE NYTT OCH KONTAKTUPPGIFTER SE WWW.GRANDILUND.SE
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