
G R A N D I O S A      S Ä L L S K A P E T
 MEDLEMSBREV NR 74 l FEBRUARI 2015

VARMT VÄLKOMNA TILL VÅRENS ARRANGEMANG!
Läs mer om vårens program på följande sidor. Vi skriver 
också om årsmötet som hölls i januari, med bland annat 
tillkännagivandet vem som blev Årets Lundensare.

Grand Hotel erbjuder som vanligt medlemmarna fina 
erbjudanden, se vårens nyheter på sista sidan. Väl mött 
under våren hoppas vi i styrelsen!

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

Piratensalen. kl 17.00 –18.00 
Författaren Sanna 
Töringe talar om Syd
italiens kök och skafferi. 
Sanna bor några månad
er om året i Apulien.
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Söndagen den 
24 april   
KOSTCIRKEL 

Piratensalen. kl 17.00 –18.00
Louise Vinge, littera
turforskare, professor 
emeritus. “Mat och makt 
– ett Strindbergstema”.

Söndagen den 
3 april   
KOSTCIRKEL 

Piratensalen. kl 17.00 –18.00
Lektor Richard Tell-
ström, ”Semlor, dill
kött och brännvinsbord 
– 1700talets bästa 
matkultur historia”.

Söndagen den 
13 mars   
GRANDSÅNG 

Stora salen. kl 17.00 –19.30
Dags återigen för 
GrandSång, denna 
gång med tema: ”Liv 
och rörelse(r)”. Skaffa 
biljett er i tid!

ÅRETS LUNDENSARE 2016
Som en höjdpunkt vid det Grandiosa årsmötet den 
25 januari presenterades styrelsens val av ”Årets 
lunden sare”. För första gången i utmärkelsens 17åriga 
historia fick den i år en stark gastronomisk anknytning 
genom att delas mellan de två välkända lunda och 
matprofilerna Thomas Drejing och Mischa Billing.

Motiveringen för valet av Thomas Drejing är att 
han under många år outtröttligt har propagerat för 
att använda lokala, ekologiska råvaror av högsta 
kvalitet, och för att han effektivt stöttat och utveck
lat restaurangbranschen i Sverige. Han fick ta emot 
Hederspriset på Restauranggalan 2015, och han har 
tidigare belönats med Gastronomiska Akademiens 

Guldmedalj för utomordentliga insatser inom 
svensk matkultur.

Mischa Billing har meriterat sig som tidigare 
ordförande i Svenska Sommelierföreningen och 
generalsekreterare i Sommelierernas Världssam
fund. För den bredare publiken har hon presenterat 
sig genom att medverka i ett otal TVprogram som 
sakkunnig matdomare, och hon har gjort sig känd 
för att som få andra kunna utnyttja lukt och smak
sinne i sin yrkesutövning.

Det synbara beviset på värdigheten ”Årets 
lunden sare” är ett konstverk av Bengt Böckman 
med stark anknytning till Grand Hotel.
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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 .

Richard Tellström är docent i måltids kunskap 
verksam vid Örebro och Stockholms univer
sitet där han undervisar i etnologiämnet med 

fokus på just kulturhistoria, men det är som skribent 
och researcher inom mathistoriaområdet han har sin 
huvudsakliga sysselsättning

Matkultur och människans stora intresse genom 
historien för att uttrycka sig med livsmedel, maträt
ter och måltider ligger Richard Tellström varmt 
om hjärtat. Han gillar folkbildning och att försöka 
göra det svårförklarade begripligt. Rickard var t ex 
redaktör för och sakkunnig i TVserier som Landet 
Brunsås, Historieätarna och nu senast SVTs julkal
ender Tusen år till julafton. 

RICHARD TELLSTRÖM OM 1700-TALETS BÄSTA MATKULTUR HISTORIA

Semlor, dill kött och
brännvinsbord

Richard Tellström kommer att tala om en 
favoritepok, 1700talet, och vi kallar hans 
föredrag ”Semlor, dillkött och brännvins
bord – 1700talets bästa matkulturhistoria”.
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Medlemsavgiften är 100:-/år och person, men vi har också den 
populära  maka-/make-/samborabatten som tillåter par på sam-
ma adress betala endast 150:-/år.
Räntmästaren meddelar att alla som har mailadress eller på 
sistone ändrat densamma meddelar honom om detta på adressen 
christer@setton.se  

Vi tar tacksamt emot årsavgiften, gärna så snart 
som möjligt, på plusgiro 183 25 77 – 9.

HÖG TID ATT BETALA
MEDLEMSAVGIFTEN 2016

Namn 1

Namn 2



Utlflykt onsdagen den 1 juni 
till Köpenhamn och Assistens 
Kirkegård. Avslutas med Grandios 
Grillmiddag på Bantorget. Pris 575:- 
(enbart grillmiddagen 310:-).
Begränsat antal platser!
Biljetter i Grands reception från 
den 1:a maj.
OBS! Glöm inte att ta med ID-han-
dling på utflykten, det kan behövas 
vid återresan till Sverige.

VÅR- 
U T F LY K T
1 juni 2016

Louise Vinge: GRANDSÅNG

MAR

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

GrandSång nr 34! Temat är ”Liv och rörelse(r)” 
där det parentetiska r:et inte står för ”radi
kal” utan för en pluralitet. ”Rörelse” är 
mångfasetterat: kan betyda dans (vi 
sjunger vals och tango), emotioner 
(sådana sånger finns 
också) och folkliga 
sammanslutningar 
(vi kommer att sjun
ga såväl scoutrörel
sens kampsång 
som vår egen – 
”Pärleporten”).
Karlfeldt, 
Fröding, Taube, 
Thörnqvist, 
Dahlqvist och 
Ramel finns 
på menyn.

Svenska konstnärskolonin i Grez utanför Paris samlas till middag något av åren 
1883 – 1885. August Strindberg och hans maka Siri von Essen i förgrunden.
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MAT & MAKT
– ETT STRINDBERGSTEMA

“Strindberg ger i sina verk maten stor be
tydelse i den maktkamp som är grundmotiv 
i författarskapet. Föreläsningen skall handla 

om hur han redan i de tidiga verken Röda rummet 
och Giftas gestaltar sociala, moraliska och psykol
ogiska sidor av ämnet.” säger Louise Vinge, profes
sor em i litteraturvetenskap. Hon har bland annat, 
tillsammans med några kolleger, givit 
ut Skånes litteraturhistoria (199697) 
och är ledamot av Kungl Vitterhet
sakademien och hedersledamot i 
Selma Lagerlöfsällskapet. Hennes 
senaste bok heter I Selmas sällskap 
och är utgiven av Gidlunds förlag.

Välkommen – biljetter köper du i Grands 
reception från och med den 13 februari

Kan en kyrkogård vara ett at
traktivt besöksmål? I detta fallet 
– ja i allra högsta grad! Lunda
bon Carl Johan Evander, jour
nalist och Köpenhamnsflanör, 
och med ett brinnande intresse 
för dansk kultur och historia, är 
vår kunniga ciceron.

På Assistens Kirkegård, som är 
beläget vid Nørrebro i centrala 
Köpenhamn, har många beröm
da kulturpersonligheter fått sin 
sista vila – HC Andersen, Niels 
Bohr och Etta Cameron, för att 

nämna några. Anekdoterna är 
många och kyrkogården visar 
förhoppningsvis upp sig i sin 
fulla försommarprakt.

Assistens Kirkegård, Köpenhamn



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 VÅREN 2016

Konstrunda med Jaques Schultze!
Guiden och föreläsaren Jaques Schultze är 
välkänd för Lundaborna, inte minst för sin 
förmåga att trollbinda sin publik med sina 

historier. Följ med och lyssna till Jaques när han 
berättar om konsten på Grand Hotel. Specialpris 
för medlemmar av Grandiosa Sällskapet för denna 
spännande rundvandring är 50 SEK per person (or-
dinarie pris 75 SEK). Biljetter säljes i Grand Hotels 
reception.
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 SPORTLOV
Sportlovsfrukost på Grand 
Hotel vecka 7-9, 20% rabatt 
(ordinarie pris 175 SEK). 
Njut av Grand Hotels grandio-
sa frukostbuffé till specialpris 
mellan 15/2 till 6/3. Serveras 
vardagar mellan kl 06:30 till kl 
10:00 och på helger 07:30 till 
klockan 11:00.

 PÅSKMENY
Grand Hotels påskme-
ny, serveras i matsalen 
mellan 24-28/3, 10% 
rabatt (ordinarie pris 
395 SEK).
Fira påsk i Grands 
Matsal med vår spe-
cialkomponerade tre 
rätters meny.

 OBSERVERA: 
Viktigt att ni alltid 
uppger att ni är med-
lem av Grandiosa 
Sällskapet och upp-
visar ert medlem-
skort vid ankomst 
för att få tillgång till 
våra  specialerbju-
danden.

 24 februari   
GRANDS FÖDELSEDAG
 Vi bjuder på kaffe, tårta 

och en spännande rundvis-
ning. Kl. 15.00. Fri entré. 

4 mars
 LAKRITSDAG
Grand Deli, klockan 

14:00-18:00. Almaregårdens 
Lakrits tillverkar efter gam-
malt recept på Söderslätt i Skå-
ne. Endast de bästa av naturli-
ga råvaror används. Missa inte 
detta tillfälle att träffa några av 
eldsjälarna bakom företaget

  18 och 19 mars  
       FRIDA RONGE
 Gästspel i 

köket! Klockan 18:30. Tid för 
en drink i baren om så öns-
kas. Klockan 19:00. Vi sätter 
oss till bords. Pris 795 kr. Be-
talning sker via internet vid 
bokningstillfället.

Upplev Fridas svensk-ja-
panska gastronomi där hon 
skapar ett spännande möte 
mellan två matkulturer.  
En enklare variant går att 
köpa på Grand Deli.  

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