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Grandiosa Sällskapet önskar med 
detta nyhetsbrev alla medlemmar 
en god jul och ett gott nytt år! 
2018 kommer att bli späckat med 

aktiviteter från sällskapet. De för-
sta presenteras på följande sidor 
i detta blad. Förutom dessa kan 
man om man vill notera datum 

för en ännu namngiven Kostcirkel 
den 22 april och den traditionella 
vårutflykten planeras till 30 maj 
(preliminärt datum).

Illustration Daniel Andréasson.

För 19:e året i rad presenterar Grand Hotel i Lund kommande års 
arrangemang på hotellet med en almanacka. 2018 års månads-
bilder har tecknats av illustratören Daniel Andréason med det 
övergripande temat ”det magiska Grand”. ”Almanackan är en stolt 
tradition sedan sedan 1999 när hotellet firade 100 år.

ÅRSMÖTE 29 JANUARI

De nyligen invigda veran-
dorna på ömse sidor om 
entrén  har mottagits väl av 
hotellets gäster. Ett stilfullt 
lyft för verksamheten!

2017

GRAND I O S AS Ä L L S K A P E T

Förnya ditt
medlemskort
Betala vänligen med-
lemsavgiften senast 
31/12. Ett nytt års-
märke till det Gran-
diosa medlemskortet 
för 2018 hämtas efter 
erlagd betalning vid 
något av våra evene-
mang och första till-
fället är Kostcirkeln 
21 januari och därefter Årsmötet 29 
januari. Först efter årsmötet kan märket 
hämtas i Grands reception.
Medlemsavgiften är liksom tidigare 
100:- för en person. Med vår populära 
make/make/samborabatt betalar man 
endast 150:- för två på samma adress.
Betala alltså 2018 års avgift till BG 
5822-1151. Glöm inte att ange namn!
Nya medlemmar meddelar namn, 
post- samt e-postadress till räntmästare
Christer Smith på christer@setton.se.
Hit mailas även adressändringar.

OBS! Nytt Bankgiro för 
medlemsavgiften 

är 5822-1151!

Årsmöte för Grandiosa Sällskapets verksamhetsår 2017 sker måndagen 
den 29 januari kl. 19.00, stora salen, Grand Hotel.

“Årets Lundensare” tillkännages, föredrag och därefter mingel och buffé. 
Två stycken mingeltallrikar, vin och kaffe. Pris endast 200:-.

Endat för medlemmar – medtag medlemskort. Nytt årsmärke får du i entrén.

GRANDS ALMANACKA 

Verandorna 
en succé



KRYDDIGT!
Föreläsarna bjuder in till en läror-
ik resa i färg och smak! Kryddor 
och kryddväxter från hela världen 
presenterar; deras ursprung, his-
toriska sammanhang, utseende, 
smak, doft, innehåll och använd-
ning. Lennart Engstrand och Marie 
Widén, båda tidigare intendenter 
på Botaniska trädgården i Lund 
och författare till boken “Kryddor 

och kryddväxter från hela världen”, 
har rest världen runt och nosat 
runt på marknader och torg för att 
dokumentera all världens kryddor. 
Kända och okända, starka och mil-
da, väldoftande och illaluktande. 
Till länder där inte ens tecken-
språk räckt till för att räkna ut vad 
kryddan kan heta.

KRISTINA
KAPPELIN
Journalisten och författaren

Kristina Kappelin läste kulturkommunikation i Lund och 
journalistik i Göteborg med ett tydligt mål i sikte: Ital-
ien. Där har hon bott och arbetat sedan 1985. 
Italien är ett underbart land att besöka som turist, 
men hur är det att leva där? Hur ser den politiska 
och ekonomiska situationen ut i dag? Kristina 
benar upp allt det ni alltid har velat veta om 
Italien men aldrig riktigt förstått. Hon ger sin 
syn på landet som en av Sveriges främsta Ital-
ien-kännare och som privatperson, i ett både 
innehållsrikt och underhållande föredrag.

Lennart Engstrand och Marie Widén:
KRYDDOR OCH KRYDD-
VÄXTER FRÅN HELA VÄRLDEN

Söndagen den 18 februari 
 KOSTCIRKEL 
Piratensalen. kl 17.00 –18.00

FEB

18

Söndagen den 21 januari
KOSTCIRKEL 
Piratensalen. kl 17.00 –18.00

JAN

21



G R A N D S Å N G

Den fjärde mars besjunger vi Lundakarnevalen!
2018 är karnevalsår och i maj (xx-xx) inträffar den i Lundagård med 
omnejd. Vi tycker därför det är dags att ta fram karnevalskänslan 
och sjunga ut i den 38:e upplagan av GrandSång. Karnevalsmelodier, 
sånger från spex och revyer står på menyn. Hur var det nu 1966 års 
karnevalsmelodi går? Minns ni något från spexet Bismarck? Djingis 
Khan? Biljetterna släpps den 4 februari. Välkomna!!

Söndagen den 4 mars
GrandSång 
Stora Salen

MAR

4

Söndagen den 22 april
KOSTCIRKEL 
Piratensalen kl 17.00 –18.00

APR

22
“Vad är vett och vad är etikett”
Margareth Wijk



NYHETER FRÅN GRAND HOTEL
ERBJUDANDEN OCH NYTTIGHETER FÖR GRANDIOSA SÄLLSKAPETS MEDLEMMAR l MAJ  2017

16 januari  
OST- & VINPROVNING
Kl 18.00–19.30. Pris 495 kr. 

Förköp och boka plats.Ostmästare 
Fredrik Bengtson från Bengtsons Ost, 
ochGrands chefssommelier Erik Ber-
ne, delar med sig avsina kunskaper. 
Ett antal ostar och viner med tillbehör 
avnjuts under kvällen.

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

Celebra gästspel i köket
Som vanligt satsar hotellet på celebra gästspel som 
intar grandköket för en helg och serverar en special-
komponerad femrätters meny. 2018 kommer Grand 
Hotel att öppna upp köket för inte mindre än tre 
besök, samtliga från extremt välrenommerade restau-
ranger med stjärnor i Guide Michelin. Först ut, en 
helg i mars månad, blir Mikael Svensson från hyl-
lande Oslo-restaurangen Kontrast som framförallt är 
känd för oväntade smakkombinationer. Detta gästspel 
följs månaden efter upp av ett besök av Stockhol-
mskrogen Volt och då är temat kompromisslös nor-
disk och modern matlagning. I oktober välkomnar 
Grand Hotel restaurang Sjömagasinet, en av Sveriges 
mest kända fisk- och skaldjursrestauranger.

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

NYHETER
Under 2018 kommer gäster kunna boka in sig på flera vågade måltids-
arrangemang, som till exempel middagar som serveras i totalt mörker 
eller prova en meny där samtliga rätter innehåller insekter - fram-
tidens proteinkälla. Gäster kommer att kunna boka in sig på ”chef ’s 
table”, en kväll när menyn serveras och avnjutes ibland kockarna inne 
i hotellets kök och ”Grands Cocktailskola”, en snabbkurs med hotellets 
barmästare i hur du blir kung i hemma-baren. Hotellet kommer tra-
ditionsenligt fira när det åter är dags för Lundakarneval, detta bland 
annat genom att erbjuda snabbvigslar till giftas-sugna gäster. 
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