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ÖKNING AV MEDLEMSANTALET!
Grandiosa Sällskapet har under 
2017 kunnat konstatera en gläd-
jande ökning av medlemsantalet, 
som nu överstiger 700. Ett smolk 
i glädjebägaren är dock att alla 
som önskar inte kan beredas plats 
på våra evenemang. Exempelvis 

tvingades vi avvisa ett antal med-
lemmar vid årets första kostcirkel i 
januari, något som styrelsen djupt 
beklagar! Vi arbetar på att hitta 
lösningar genom att t.ex. bredda 
utbudet, eventuellt dubblera vissa 
arrangemang och vid förväntat 

behov använda Stora Salen vid 
kostcirklar. Vi vill tills vidare 
avvakta med platsbokning till 
andra evenemang än GrandSång. 
Vår högsta ambition är givetvis att 
våra medlemmar skall vara nöjda 
med sitt medlemskap!

Styrelsen

2018

GRAND I O S AS Ä L L S K A P E T

Daniel Rydén är ett välkänt namn 
bland Sydsvenskans läsare. Gen-
om åren har han med stilistisk fi-
ness och på ett underhållande sätt 
rapporterat om de mest skiftande 
ämnen. Hans historiska intresse 
har yttrat sig i ett flertal böcker, 
till exempel 101 historiska misstag 
(2012) och 101 historiska möten 
(2014). Den senaste boken En 
fiende på tallriken (2017) ger en 
historisk belysning av skiftande 
måltidskulturer och matvanor. 

Titeln på Daniel Rydéns Grandi-
osa föreläsning är  “Varför har vi 
aldrig velat äta allt?”

HA MEDLEMSKORTET 
I PLÅNBOKEN!
Giltigt medlemskort ska alltid visas upp vid 
våra Kostcirklar eller när du köper biljett till 

våra arrangemang. Eftersom Grandiosa 
sällskapet glädjande nog har vuxit, är 
det numera endast våra medlemmar 
som kan köpa biljett till Grandsång 

och Vårutflykt.
 Som medlem i Grandiosa Sällskapet 

får du rabatt på Grands stora och lilla 
räksmörgås med ett glas vin därtill. OBS! 

Kortet måste uppvisas i samband med 
beställningen. Erbjudandet gäller för dig och 
en gäst. Tack för hjälpen.

Har du hämtat 
årsmärket till ditt 
medlemskort?
Efter betald medlemsavgift kan 
du hämta 2018 års märke till det 
Grandiosa medlemskortet.

Ta med kortet 
så får du det nya 
märket på något 
av våra arrang-
emang som 
Kostcirkel och 
Grand Sång.
Märket kan 
även hämtas i 
Grands recep-
tion. Observera att du ska 
ta med det gamla kortet, du får 
enbart ett nytt årsmärke.
Medlemsavgiften är liksom tidi-
gare 100:- för en person. Med vår 
populära make/make/sambora-
batt betalar man endast 150:- för 
två på samma adress.
Betala alltså 2018 års avgift till 
BG 5822-1151 eller PG 1832577-9. 
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.

“Varför har vi aldrig velat äta allt?”
DANIEL RYDÉN
Journalisten och författarenSöndagen den 18 mars

KOSTCIRKEL 
Piratensalen kl 17.00 –18.00

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

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
Som medlem i Grandiosa Sällskapet får du 10 % rabatt på Grand Delis utbud av fär-
diglagad mat från Grandköket, inklusive bla dagens rätt, helgmeny, veckans varma 
gryta/soppa, sallader, räksmörgås etc.

9–10 mars  
Gästspel Restaurant Kontrast
Kontrast är en av endast tre res-

tauranger i Oslo som har stjärnbelönats 
av prestigefulla Guide Michelin.
Kl. 19.00  Pris 795 kr. Boka bord.

29 mars–2 april  
Påsk på Grand
Upplev vårens första pri-

mörer och fira en gastronomisk påsk i 
Grands Matsal. Vi serverar en 3-4 rätters 
meny tillagad av det bästa från Skånes 
hav och åkrar. Pris 435 kr. Boka bord.

10 april
Romprovning Ron Zacapaki
men Mikael Lundén, Senior 

Nordic Brand Ambassador för Zacapa 
18.30. Pris 495 kr. Boka plats.

Margareth Wijk är docent i franska vid Lunds 
universitetet, numera pensionär, men aktiv ord-
förande i Alliance française Lund-Malmö. Hon är 
f d litteratur kritiker i bl a Svenska Dagbladet och 
har skrivit två böcker på franska: en om Guillaume 
Apollinaire och en om kvinnors bildning och ut-
bildning. Hon är också hedervärdig Commendeur 
dans l’Orde des Palmes Académiques. Margareth 
har aldrig utgett sig vara expert på vett och etikett, 
men den franska artigheten gjorde att hon en gång 
ville veta mer om ämnet.  När någon bad henne att 
komma till en Rotaryklubb och berätta om frans-
männens “Savoir-vivre,” så  gjorde hon det. Nu har 
Margareth fräschat upp kunskaperna och tagit tag i 
ämnet igen. Hon besöker Kostcirkeln i april.

 

Margareth Wijk på Café de la Paix i Paris.

VÅRUTFLYKT TILL KÖPENHAMN 30 MAJ
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Söndagen den 22 april
KOSTCIRKEL 
Piratensalen kl 17.00 –18.00

APR

22

”Vad är vett och vad är etikett”
Margareth Wijk
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Köpenhamn växer med ett 
tusental invånare i månaden, 
och bebyggelsen breder ut sig i 
rasande takt över mark som nyss 
var övergivna industri- och ham-
nområden. En stor stad är under 
omvandling till metropol, ett gam-
malt stadscentrum får konkurrens 
av nya stadsdelscentra.

Några hållpunkter i den utveck-
lingen: Ørestad som i dag har 10 

000 invånare, men är planerad för 
det dubbla. Sydhamnen som håller 
på att byggas om till en kanalstad, 
ett litet Amsterdam. Nordhamnen 
som nu är en byggarbetsplats men 
på sikt ska rymma 40 000 invånare 
och lika många arbetsplatser. En 
bussresa genom detta nya Köpen-
hamn går på vägar och genom 
bebyggelse som inte fanns på kartan 
före 2000-talet.

Det är mycket att titta på och 
en del att reflektera över. Allt är ju 
exempel på arkitekters och stad-
splanerares brottning med frågan 
hur man bygger för framtiden — 
och deras övertygelse att det nya 
inte bara kan kopiera det gamla.

Ciceron: Staffan Söderberg

Detaljer kring utflykten kommer 
i nästa uskick senare i vår.


