
G R A N D I O S A      S Ä L L S K A P E T
 MEDLEMSBREV NR 73 l DECEMBER 2015

VARMT VÄLKOMNA TILL VINTERNS ARRANGEMANG!
Under december låter Grandiosa Sällskapet sina med-
lemmar  ägna sig åt egna bestyr och arrangemang. Men 
den 17:e januari är det dags för 2016 års första Grandiosa 
cirkel – stadsträdgårdsmästaren Karl-Oscar Seth. Där-
efter årsmöte, GrandSång och en rad Kostcirklar innan 

vi avslutar säsongen med den traditionella vårutflykten. 
Läs mer om programmet på följande sidor. Grand Hotel 
erbjuder som vanligt medlemmarna fina erbjudanden, se 
decembers nyheter på sista sidan. Grandiosa hälsningar:

/Styrelsen

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

“SNURREN” BLIR 
MER GRANDMÄSSIG!

Vi är väl medvetna om att man kan glömma betala om man inte 
påminns kontinuerligt via exempelvis inbetalningskort (bank- 
eller plusgiro), varför vi envist informerar om avgiften i våra 
medlemsbrev. 
Medlemsavgiften är 100:-/år och person, men vi har den så populära 
maka-/make-/samborabatten som tillåter par på samma adress betala
endast 150:-/år.
Om ni, som vi hoppas, vill stanna kvar som medlem är vi tacksamma om ni 
utan vidare dröjsmål betalar in årets avgift till plusgiro 183 25 77–9. 

LAST CALL!
Bilden är inte från i år, men snart kan man se Grand i vinterskrud.

Lansering av 2016 års almanacka sker traditionsen-
ligt den 1:a advent och alla medlemmar av Gran-
diosa Sällskapet är varmt välkomna till Grand Hotel 
denna dag för att hämta ett exemplar. Kalendern är 
i vanlig ordning fylld med en massa roliga evene-
mang, såsom provningar och gästspel. Ett riktigt 
trevligt julklappstips är ett presentkort från Grand 
Hotel, du väljer själv beloppet, som gärna ges bort 
tillsammans med 2016 års kalender. Under de-
cember månad erbjuder vi sällskapets medlemmar 
rabatt på ett speciellt presentkort som kan utnyttjas 
under hela 2016, se sidan 4 i detta blad..

Vi har dessutom glädjen att meddela att ”Snurren” 
mellan Bistro Gambrinus och Grands Matsal kom-
mer att få ett helt nytt utseende. Under ledning av 
hotellets inredningsarkitekt, Eva Nyström, inreder vi 
ännu ett grandmässigt matrum. ”Snurren” kommer 
att få 22 sittplatser runt en cremefärgad skinnsoffa 
centralt placerad under kristallkronan.  Välkomna att 
uppleva själva från mitten av januari 2016!

/Grand Hotel



 Söndagen den 17 januari  
 GRANDIOS CIRKEL
 Piratensalen. kl 17.00 –18.00

Stadsträdgårdsmästaren  
Karl-Oscar Seth. 
Läs mer här nedan >>
 

 Måndag den 25 januari   
 ÅRSMÖTE
 Stora salen. kl 19.00 

Årsmötesförhandlingar, Årets 
Lundensare, mingel och buffé.
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 Söndagen den 21 februari  
 KOSTCIRKEL 
 Piratensalen. kl 17.00 –18.00 

Författaren Sanna Töringe talar 
om Syditaliens kök och skafferi.
Läs mer på nästa sida >>
 

 Söndagen den 13 mars   
 GRANDSÅNG 
 Stora salen. kl 17.00 –19.30

Dags för GrandSång, denna gång 
med tema: ”Liv och rörelse(r)”  

 Söndagen den 3 april   
 KOSTCIRKEL 
 Piratensalen. kl 17.00 –18.00

Richard Tellström, lektor i 
måltidskunskap: ”Semlor, dillkött 
och brännvinsbord – 1700-talets 
bästa matkulturhistoria”. 

 Söndagen den 24 april   
 KOSTCIRKEL 
 Piratensalen. kl 17.00 –18.00

Louise Vinge, litteraturforskare, 
professor em. “Mat och makt - ett 
Strindbergstema”.

GRANDIOSA SÄLLSKAPET
Medlemskort 2015
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Betalt (datum) ..........................................

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 .

Kostcirkelns förste talare våren 2016, stadsträdgårds-
mästare Karl-Oscar Seth, kommer att tala om 
“VÅRstad”. Det kommer att handla både om hans 
visioner för Lund men också om stadens största fest 
på Valborgsmässoafton i Stadsparken.

Karl-Oscar växte upp i Gislaved, och kom till 
Skåne och utbildade sig till landskapsarkitekt i Aln-
arp. Efte utbildningen drev han ett tag egen verk-
samhet, blev konsult på Tyréns och senare chef för 
landskapsavdelningen i Malmö för Temagruppen.
2012 efterträdde han Lars Jacobsson som stads-
trädgårdsmästare i Lund.

– Det som fascinerar med Lund är blandningen, 
med den gamla stan och utvecklingsområdena där en 
av mina uppgifter blir att medverka till att få in stans 
”själ”. Dessutom finns flera intressanta mindre orter 
och en fin natur med många strövområden. (Inter
vjuad i Skånska Dagbladet 2012). 

I september uppmärksammades Stadsparken i 
Lund i Norra Skåne. Karl-Oscar är nöjd med vad 
som åstadkommits hittills.
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Vi ska följa utvecklingen och se vad lundaborna 
är i behov av. Vi ska inte bara fylla på utan måste 
våga byta program om det behövs. Det är viktigt att 
hålla extremt hög nivå i Stadsparken och vi ska inte 
släppa in något som inte platsar – det gäller både i 
arrangemangen och med de fysiska platserna. Jag är 
jättestolt över det vi har gjort här, och jag tror att vi 
bara kommer att bli stoltare och stoltare. Stadsparken 
har blivit något alldeles fantastiskt!
(Norra Skåne 21/9 2015)

KARL-OSCAR SETH



Programmet för vårutflyk-
ten 2016 presenteras i nästa 
medlemsbrev, men datumet 
är bestämt till den 1 juni.

Sedvanligt avslutas utflyk-
ten med grillkväll framför 
Grand Hotel.

Begränsat antal platser!

VÅR- 
UTFLYKT
1 juni 2016

SANNA TÖRINGE

ÅRSMÖTE
för Grandiosa Sällskapet

Måndag 25 januari kl. 19.00
Stora Salen, Grand Hotel.

“Årets Lundensare” tillkännages
samt föredrag av krögaren

THOMAS 
DREJING

Mannen som bland mycket annat 
skapade Petri Pumpa talar om

ATT FÖRMEDLA EN MÅLTID
Därefter mingel och buffé

Endat för medlemmar – medtag 
medlemskort.

Två stycken mingeltallrikar, 
vin och kaffe. Pris 200 SEK. 

Mingeltallrik ”salt”:
❦  Kåleldad kallrökt lax från Pålsson i 
Landskrona och ekologiska ägg från Ste-
hag med kräm på örter från Skånes glän-
tor. ❦  Färskpotatis från Larsviken med 
matjessill från Klädesholmen samt rödlök 
och gräddfil. ❦  Nattstekt Angus oxe från 
Friskatorpet med rödbetor och rädisor 
från Rönneberga. ❦  Sallad på färskpo-
tatis med Kiviks äpple i gräslök, hyvlade 
rädisor och Senapsmarinad.❦  Ekologisk 
hjärtsallad med lagrad prästost, sardeller 
och salta mandlar. ❦  Kantareller från 
Bokskogen med pocherat ägg, rostade 
mandlar och ängsyra. ❦  Lagrad skånsk 
hårdost med marmelad. ❦  Ekologiskt 
smör från skånska kor. ❦  Grand Hotels 
surdegslevainbröd.
 

Mingeltallrik ”sött”:
Tant Henriettas mandeltårta. ❦  Tarte-
lette på cholkadkräm med citron och 
italiensk maräng. ❦  Ingrid Marie äpple 
i rosmarinkola med vaniljglass. ❦  Kräm 
på krusbär från Bunkeflostrand med 
mandelbiskvie och vanilj. ❦

Sanna Töringe är författare och 
italienvän. Tillsammans med 
kollegan Hannu Sarenström gav 
hon ut kokboken ”Syditaliens kök 
och skafferi” ifjol. Italien är ett 
självklart land för matintresserade. 
Syditaliens rena, enkla smaker är 
svårslagbara. Hit åker man för att 
frossa i tomater, olivolja, bröd, sar-
deller och naturligtvis pasta. Det 
är ett kök som brukar kallas ”Det 
fattiga köket” – La Cucina Povera.

Sanna Töringe bor i Italien 
några månader om året och har 
ett litet hus på själva klackspetsen 
i Apulien tillsammans med sin 
man, skådespelaren och berätt-
aren Anders Granström. Sanna 

kommer också att dela med sig av 
berättelsen hur de hamnade där 
och visa bilder från sin fantastiska 
trädgård som svämmar över av 
rosmarin och lavendel.

Sannas trädgård i Apulien.



NYHETER FRÅN GRAND HOTEL
ERBJUDANDEN OCH NYTTIGHETER FÖR GRANDIOSA SÄLLSKAPETS MEDLEMMAR l DECEMBER  2015

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.

Söndagslyx på Grand Hotel
Bo på hotell i din egen stad och upplev grandkänslan för en kväll!
Tvårättersmeny i restaurang Gambrinus på söndagskvällen därefter övernattning 
och avslutningsvis avnjuter ni vår härliga frukostbuffé.
 Pris 695 kr/person i dubbelrum med prioriterad uppgradering för Grandiosas  
medlemmar. 
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

NYA FÖRMÅNER VINTERN 2015

Låt släkten bo på 
Grand Hotel i jul!
Specialerbjudande för medlemmar av Grandiosa Sällskapet att 
boka till sina nära och kära under perioden 18 december till 26 
december 2015. Dubbelrum i två nätter för totalt 1390 SEK in-
klusive lyxig frukostbuffé och moms (695 SEK/natt - mindre än 
halva ordinarie pris!). 
Bokas via reservations@grandlundia.se alternativt telefon 046-280 
62 00, uppge Grandios jul vid bokningstillfället.
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28
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31  JULBORD
Boka Grands Grandiosa 
julbord för en eftermid-
dagssittning under peri-
oden 24 november till 23 
december 2015 med 10% 
rabatt. Till bords cirka 
klockan 15:30.

 OST & VIN
Under december månad 
2015  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 2016.

 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.

 Lördag/söndag 28 och 29  
 november   
 THOMANDERS 
 JULFIKA
 De här dagarna får vi 

njuta av härligt traditionell jul 
som den var för 100 år sedan. I 
en julprydd Piratenfoajé bullar 
vi upp med kakbuffé och 
gotte bord. 

Kakbuffé inkl kaffe (vuxen) 95 kr
Kakbuffé inkl. julmust (barn) 50 kr
Kl 13.00 – 16.00

 11 december
 OLIVOLJA &    
 FLOR DE SAL

Fruktig, nötig eller pepprig? 
Vilken olivolja gillar du? Anna 
från Quinta de Portugal guidar 
oss i olivvärldens ljuvliga land. 
Prova även Flor de Sal, ett fint 
och aningen fuktigt havssalt 
från Portugal. Välkommen till 
Grand Deli.

 31 december   
 NYÅRSLOUNGE
 Börja kvällen med lite 

bubbel, sätt er till bords och 
njut av en trerättersmeny och 
tillhörande dryck. Efter mid-
dagen röjs borden och DJ’n 
höjer musiken… 

Kl. 19.00. Pris 825 kr. Biljetter 
köps i receptionen. 

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