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BJÖRN LARSSON 
BLEV ÅRETS 
LUNDENSARE! 
Vid Grandiosa Sällskapets årsmöte 
hyllades Årets lundensare 2014,  
professorn i franska Björn Larsson. 
Han tackade för utmärkelsen 
bland annat genom att kåsera 
kring ämnet ”Vad är det för 
mening med skön litteratur?”

Årsmötet innehöll också en del 
om- och nyval. Marianne Lars-
son, Hanna Frykman och Stig 
Johnsson lämnade styrelsen och 
ersattes av Lena Sjölin och Petter 
Lönegård. Antalet styrelseleda-
möter minskade därmed – 
stadge enligt – med en person.

22 mars får vi veta mer om 
mat som cancerskydd! Läs 
mer på nästa sida.

GRANDSÅNG!

Ordförande Stig Persson till vänster och årets 
lundensare Björn Larsson till höger. 

Söndag 15 mars 17.00 – 19.30, Stora Salen, Grand

Biljetter köper ni i receptionen: 
Pris/person: 275:- för medlemmar, 
325:- för ”ännu-icke-medlemmar”.

SOL, VIND & VATTEN!
Vi sjunger in vår, sommar och ljumma vindar

Allsång på Grand när den är som 
bäst. Vi sjunger om sol, vind och 
vatten: Gamla Nordsjön, Luffar-
visan och Österlenvisan samt 
många många fler.

Vi avnjuter som vanligt en 
buffé och vin ad libitum i pausen 
och så kör vi igen.

Evert Taube finns naturligt-
vis med på repertoaren, Anders 
Palm och Johan Stenström kom-
mer som vanligt att kommentera 
såväl textinnehåll som författare 

och kompositörer. Golvet gungar 
och taket må lyfta! Platsbokning 
sker på sedvanligt sätt: 

En person kan genom fysisk när-
varo hålla plats för ytterligare tre. 

Består sällskapet av fler än fem 
personer rekommenderar vi att 
man ställer sig i kö redan klock-
an 16 (insläpp fr o m kl 1630).

GRANDIOSA MEDLEMSBREVET 
I NY TAPPNING!
Vi vill i högre grad ansluta oss till familjeprofilen 
och har därför antagit samma grafiska manér 
som Grand Hotel har.

Vi har förändrat lite i upplägget också: Kom-
mande program hittar du numera på sid 2, och 
där finns också medlemskortet för urklippning.

Läs igenom och bekanta dig med innehållet – 
det är det värt!

Anmäl 
e-postadress!
Om du/ni nyligen skaffat 
eller ändrat e-postadress 
tackar vi (på förhand) 
för att detta anmäls till 
vår räntmästare Christer 
Smith på adress 
christer@setton.se  



KOMMANDE PROGRAM 

 Söndagen den 15 mars   
 GRANDSÅNG!  
 Stora Salen. kl 1700 – 1930

Den 32:a upplagan av allsångs-
succén som ingen kan vara utan.  
Temat denna gång är ”Sol, vind 
och vatten”.

Biljettförsäljningen är redan 
igång. Biljetter köper ni i recep-
tionen

Pris/person: 275:- för medlemmar, 
325:- för ”ännu icke medlemmar”.

 

 Söndagen den 22 mars   
 KOSTCIRKEL 
 Piratensalen. kl 1700 –1800 

Förläggaren, Med. lic. Kerstin 
Hultén talar över ämnet Mat och 
livsstil som cancerskydd.  

Kerstin Hultén
Nästa Kostcirkel gästas av 
Kerstin Hultén, dietist och 
folkhälsovetare som forskat 
i ämnet epidemiologi och 
författare till boken “Maten 
som skyddar mot cancer” ty-
cker att man ska äta mer från 
växtriket.

– I frukt och grönt finns det 
många ämnen som man tror 
skyddar mot cancer, säger hon.

Kerstin Hultén förespråkar 
bland annat örter och 
kryddor, alla kålsorter och 
olika slags bär för att skydda 
sig mot cancer som drabbar 
var tredje person enligt Can-
cerfonden.

Men det är viktigt att tänka 
på helheten, att det inte enbart 
är en sak som skyddar mot 
cancer, säger hon. Missa inte 
hennes föredrag 22 mars. 

Som medlem har du fortfarande fri entré till varje Kostcirkel. Däremot 
kommer vi att av varje ”ännu icke”-medlem ta ut en entréavgift om 50:-
Den betalar man direkt vid entrén. Förresten kan man även lösa 
medlemskap vid entrén. Så har det nästan betalat sig direkt!

 Söndagen 26 april 
 KOSTCIRKEL
 Piratensalen. kl 1700 –1800 

Tema: Öl! Simon Jäger är 
hemma bryggare och ölentusiast 
med dryga tusen provade ölsort-
er och fem år i mat- och dryckes-
branschen bakom sig.

 Söndagen 24 maj
 VÅRUTFLYKT
 Skarhults slott

Med efterföljande grillning på 
Bantorget utanför Grand.
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Betalt (datum) ..........................................

VARSÅGOD: HÄR ÄR DITT MEDLEMSKORT  Klipp ut och vik på mitten, fyll i namn och betaldatum.

Ditt medlemskort ger dig rabatter och för måner 
på Grand Hotel. Visa upp ditt ifyllda medlemskort 
i entrén eller när du gör en beställning!



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

 24 februari  
 Grands   
 födelsedag

Hipp Hipp Hurra för 
Grand Hotel idag!

Kom och fira Grands 
116:e födelsedag med 
oss. Vi bjuder på kaffe, 
tårta och en spännande 
rundvisning.
Från kl 15.00. 
Fri entré

MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i Grandiosa Sällskapet ska man naturligtvis ha en del goda 
förmåner. Nu kan varje medlem (+ en gäst) 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

Grands provningar
    Whiskyprovning med Talisker 
  10% rabatt vid biljettköpet 

 

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

APR

14

Grand Deli
Den 2 Mars har vi premiär på våra härliga gryträtter i Grand Deli.
Som medlem i Grandiosa Sällskapet får du 10 % rabatt på dessa. 

 Gryträtter  Ord.pris:   95 kr   Grandiosapris:   85 kr

  12 – 14 mars  
  Skaldjursfest

Hummer och räkor från 
Smögen, pilgrimsmusslor och 
kungskrabba från Island. Här 
trängs de bästa skaldjuren från 
närbelägna hav. Ät så mycket 
du vill! För en enklare variant; 
prova Gambrinus skaldjur-
splateau.

Från kl 18.00. 795 kr per person på 
torsdagen, 825 kr per person på 
fredagen och lördagen. Boka bord. 

  20 – 21 mars   
  Gästspel
  Årets kock   

Vinnaren av Gastronomiska 
Akademiens Guldmedalj – 
Thomas Sjögren gästar vårt 
kök och frestar med en 5-rät-
tersmeny. En unik möjlighet 
att avnjuta vinnarrätterna från 
tävlingen. Vill ni hellre äta 
hemma? En enklare variant 
går att köpa på Grand Deli.

Från kl 19.00. 695 kr per person 
exkl. dryck. Boka plats

   24 – 25 mars
   Gästspel i köket:
   Tommy Myllymäki
Tommy var Sveriges represen-
tant i Bocuse D’or 2015 där han 
vann brons. Han var vinnare 
av Årets Kock 2007 och Kock-
arnas Kamp 2012. Han är 
också ett välkänt ansikte från 
TV-rutan. För oss presenterar 
Tommy en himmelsk 5-rätters-
meny. En enklare meny finns 
att köpa hem från Grand Deli.

Från kl 19.00. 895 kr per person. 
Boka bord.

   
NJUT AV KLASSISK AFTERNOON TEA.  SERVERAS VARJE LÖRDAG MELLAN KL 13.00 – 16.00. 215 KR PER PERSON.
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FÖLJ MED OSS
TILL SKARHULT
Vårutflykten med Grandiosa sällskapet går 
i år till Skarhult och utställningen Den dolda 
kvinno makten.

Utställningen visar i rik detalj 20 slottsfruars 
liv på plats i de salar kvinnorna byggt, verkat 
och dött i. Kvinnornas liv och strävan spelas 
upp i närbild. Dessa kvinnor har genom eget 
mod, handlingskraft och ambition avgjort 
slottets historia. Nu har utställningen även 
kompletterats med barnens historia.

 Vi återkommer med mer detaljerad
 information  (såsom tider och priser) 
 i nästa medlemsbrev.

VÅR-
UTFLYKT
DAGS FÖR
GRANDIOSA
SÄLLSKAPETS

B O X  1 1 3 6 ,  2 2 1  0 4  L U N D   l   G R A N D I O S @ G R A N D I L U N D . S E   l   W W W. G R A N D I O S . N U   l   P L U S G I R O  1 8 3  2 5  7 7 – 9

EFTER UTFLYKTEN BLIR DET GRILLNING PÅ 
BAN TORGET FÖR ALLA, ÄVEN ICKE MEDLEMMAR!
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