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Vinterns program för Grandiosa Sällskapet presenteras 
mer utförligt på följande sidor. 15 januari startar vi 2017 
med Johan Rundberg som kommer att tala om vinets 
väg. Den 23 januari är det årsmöte med sedvanligt 
mingel. Föredragshållare är Historiska Museets chef Per 
Karsten som kommer att tala kring den ständigt aktuelle 

Peder Winstrup. 19 februari gästas vi av professor Kenneth 
M Persson. GrandSång blir det den 12 mars. Datum för 
följande Kostcirklar är den 26 mars och 23 april. Grand 
Hotel har som vanligt förmånliga erbjudanden till er 
medlemmar i sällskapet. Se sista sidan. Mycket nöje, och 
glöm inte att betala in årsavgiften för 2017!
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ÅRETS KOCK?

Från 2017 kommer alla 
medlemmar att få ett med-
lemskort i tunn plast, som 

är lätt att ha med sig i plånbo-
ken. Det ersätter det kort man 
tidigare kunnat klippa ut här i 
medlemsbrevet. 

Kortet kan hämtas vid första 
grandiost evenemang man besö-
ker (efter betald medlemsavgift 

senast en vecka innan). Vid Kostcirkeln 15/1, vid 
årsmötet 23/1 osv. Efter årsmötet kan medlemskor-
ten också hämtas i Grands reception.

Vi inför de nya korten av flera skäl. Grand har 
många fina erbjudanden till medlemmarna och vi 
tror att det ska bli lättare att komma ihåg att nyttja 
dem om man har ett medlemskort med sig. Till 
exempel den populära räksmörgåsen med ett glas 
vin till lägre pris.

Det blir också enklare för Grands personal att se 
vem som är medlem när man ska lösa biljett till ar-
rangemang som endast är avsedda för medlemmar. 
Man visar bara sitt medlemskort i receptionen.

Och sist men inte minst – för att du som medlem 
ska slippa stå i kö och bli avprickad från en lista vid 
Kostcirklarna. Det nya medlemskortet gäller som 
entrébiljett, så glöm inte att ta med det.

Medlemsavgiften för 2017 är 100:- för en person. 
Med vår populära maka-/ make-/ sambo rabatt 
betalar man 150:- för två på samma adress.

Betala 2017 års avgift till Plusgiro 183 25 77- 9 
senast 31/12. Ange namn och mailadress. Nya 
medlemmar även postadress.

Frågor om medlemsavgiften besvaras av ränt-
mästare Christer Smith på christer@setton.se. 
Hit mailas även adressändringar.

Nytt medlemskort i Grandiosa Sällskapet

2017

GRAND I O S A
S Ä L L S K A P E T

Grand Hotels kökschef, Martin 
Hansen är Skånes hopp i finalen 
av Årets Kock 2017.
Han har som enda skånska kock 
lyckats gå till final. Totalt tävlar 8 
kockar från hela landet i finalen 
som avgörs i Malmö den 2 febru-
ari. Martin kvalificerade sig till 
finalen via två deltävlingar och 
i semifinalen, som avgjordes i 
Helsingborg, tävlade de 18 bästa 

bidragen. Noterbart är att bland 
dessa 18 kockar fanns även An-
dreas Albrektsson från köket på 
Grand Hotel i Lund. Martins 
semifinalrätt bestod av marulk 
från Island, bläckfisk, broccoli, 
rädisbönor och fänkålsdill. Från 
och med den 9 januari kommer 
gäster kunna njuta av Martins 
tävlingsmeny i Grands Matsal. 
Välkomna!



JOHAN RUNDBERG:

GOTT 
DRICKS-
VATTEN
i en kran nära dig – inte en självklarhet
Kenneth M. Persson är en av LTH:s senast tillträd-
da professorer. Hans ämne handlar om hur vi bör 
använda planetens begränsade vattenresurser på 
bästa sätt. Soptippars lakvatten, återanvändning av 
samhällets vattenresurser och avsaltning av vatten 
i Mellanöstern hör till de ämnen Kenneth gärna 
sysslar med.

Som mentor och igångsättare spelar Kenneth en 
mycket viktig roll. Hans doktorander kommer ofta 
från länder där kunskapsbehovet och problematik-
en inom vattenfrågor är akuta.

Kenneth är dessutom forskningschef på Sydvat-
ten - ett kommunägt bolag, som ser till att västra 
Skåne får sitt dricksvatten.

Johan Rundberg flyttade till Lund för att 
läsa juridik men blev istället lundakrögare 
och sommelier. Intresset för mat och 

restaurangbranschen väcktes genom diverse 
extrajobb på Lunds krogar. En del av oss minns 
kanske Johan som smidig servitör på Tegnérs 
Matsalar. 

När det kommer till vin ser Johan sig som 
självlärd men de påbörjade juridikstudierna 
ersattes ändå av en sommelierutbildning vid 
Gustibus i Malmö där han tog examen 2011.

Året därpå öppnade han populära restau-
rangen Les Halles i saluhallen tillsammans med 
en kollega och intresset för franska viner fick 
blomma ut. 

Under Kostcirkeln 15/1 får vi givetvis ta del 
av Johans egna vintips, men framförallt får vi en 
inblick i den globala vinhandeln och dess villkor.

Söndagen den 15 januari 
 KOSTCRKEL 
Piratensalen. kl 17.00 –18.00

JAN

15

Vinets väg

Söndagen den 19 februari 
 KOSTCRKEL 
Piratensalen. kl 17.00 –18.00

FEB

19

Kenneth M Persson
Professorn i Teknisk vattenresurslära, LTH



GRANDSÅNG
Nästa GrandSång har temat 

LundaJubel
Glada sånger med lundensiska rötter. 
Vi uppmärksammar författare och kompositörer 
som på något sätt har sin artistiska hemvist i Lund 
samt besjunger universitetets 350-årsjubileum till-
sammans med de lundensiska företeelser som gör 
Lund till den stad vi älskar.

Denna gång introducerar vi dessutom en nyhet: Ni 
kan köpa ”platsbiljetter” i förväg! Vi inför alltså ett 
system som underlättar för alla er som tidigare köat 
för att få sitta tillsammans.
I receptionen på Grand kan man visa upp en över-
sikt på bord- och platsnummer (ungefär som på bio 
eller teater). Välkomna att handla!

Biljetterna släpps som vanligt en månad före 
GrandSång. I det här fallet 12 februari 2017.

ÅRSMÖTE
för Grandiosa Sällskapet
Måndag 23 januari kl. 19.00
Stora Salen, Grand Hotel.

“Årets Lundensare” tillkännages samt föredrag av 

Museichefen vid Historiska Museet 
berättar om renässansmannen och 
biskopen Peder Winstrup under 
rubriken “Biskop Winstrup – grandios 
festfixare
Därefter mingel och buffé

Endast för medlemmar – medtag medlemskort.
Två stycken mingeltallrikar, vin och kaffe. 
Pris 200 SEK. Biljetter finns i Grand Hotels reception.

PER KARSTEN

Peder Winstrup
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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

GRANDS ALMANACKA 2017

DEC

18
 18 december   
SÖDAGSÖPPET
Grand Deli har söndagsöppet 

mellan kl 11-14  och butiken är fylld 
med fina julklappstips.

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

JAN

5

JAN

29

 5 januari   
TRETTONAFTONBAL
Trettonaftonsbal med trerät-

ters midag och dans under kristall-
kronorna till levande musik. Biljett 
köper du i Grands reception.

 29 januari   
SMÅKOCKARNA
Småkockarna intar Grandkö-

ket, detta succéarrangemang är årets 
bästa julklappstips till barnbarnen. 

NYA FÖRMÅNER VINTERN 2016
 JULBORD
Boka Grands Grandiosa 
julbord för en eftermid-
dagssittning under peri-
oden 24 november till 23 
december 2016 med 10% 
rabatt. Till bords cirka 
klockan 15:30.

 OST & VIN
Under december månad 
2016  har du som medlem 
av Grandiosa Sällskapet 
10% rabatt när du köper 
presentkort till  ”ost och 
vin i kombination”. Pre-
sentkortet kan utnyttjas 
vid valfritt provningstill-
fälle under hela 2017.

 OBSERVERA: 
Viktigt att ni alltid 
uppger att ni är medlem 
av Grandiosa Sällskapet 
och uppvisar ert med-
lemskort vid ankomst 
för att få tillgång till våra  
specialerbjudanden.

Sedan 1999, då hotellet 
firade 100 år, har Grand 
tagit fram en almanacka 
med olika teman som 
knyter an till verksam-
heten. Årets tema speglar 
hotellets avdelningar och 
ger en beskrivning av dess 
personal som också delar 
med sig av ett praktiskt 
tips. Bilderna är tagna av 
Malmö-fotografen Truls 
Bärg som låtit sig inspire-
ras av klassiska gruppbil-
der i svartvitt för att fånga 
Grands anda. 
Som alltid innehåller 
kalendern årets alla kom-
mande arrangemang i hu-

set. 2017 kommer att bjuda 
på kulinariska gästspel av 
högsta klass, till exempel 
av Sayan Isaksson från 
Stockholmsrestaurangen 
Esperanto och Alexander 
Sjögren som är Sveriges re-
presentant i prestigefyllda 
Bocuse d’Or i Lyon. Hotel-
let kommer att uppmärk-
samma att Lunds universi-
tet firar 350 år, bland annat 
med temasatta veckor där 
hållbarhet och vetenskap 
står i fokus. 
Alla som har vägarna förbi 
är varmt välkomna in och 
hämta ett exemplar av 
almanackan. 

DEC

25
25 december   
JULDAGSLOUNGE
Pris 195 kr (inkluderar entré 

och garderob). Biljetter och reserva-
tion av bord i receptionen.
Sätt julen på paus och gå på Grands 
Juldagslounge! Njut av cocktails, gott 
sällskap, mat och levande musik i 
världsklass.


