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Høstmarkedet i Øregårdsparken 
 
Middelalderens Rom 
Vinsmagning 
2 retters menu 
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Høstmarked i Øregårdsparken 
Søndag den 2. september kl. 11.00-16.00 
 
Igennem mange år har Romselskabet i august deltaget i Det Italienske Marked på Thorvaldsens 
Plads, men da dette marked desværre er ophørt fra og med i år, deltager Romselskabet i stedet 
for med en stand på sensommerens hyggelige Høstmarked i Øregårdsparken. Markedet holdes 
på plænerne foran Øregaard Museum, og på Romselskabets stand kan du møde bestyrelsen, som 
vil fortælle om selskabets arrangementer og rejser samt sælge bøger, film, postkort m.m. 
 
Markedet er generelt for hele familien. Der vil blive presset æblemost, og der kan byttes planter. 
Desuden vil der være både børnejazz, kulturskattejagt og historiefortælling for store som små 
ligesom der vil være forskellige smagsprøver plus mulighed for at købe kaffe og kage. Læs mere 
her. 

 
 
 
Foredrag og vinsmagning 
Gastronomisk Innovation Frederiksborggade 1B, 4.th 
Onsdag den 12. september kl 17.00 
 

      
 
Steffen Heiberg, historiker, forfatter og fhv. museumsinspektør, vil fortælle om 
middelalderens Rom mellem ødelæggelsen af akvædukterne under goterkrigene i 530’erene og 
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frem til begyndelsen af 1300-tallet, hvor paverne forlod byen. En epoke som ofte overses, men 
som historisk er yderst spændende. 
 
Foredraget tager udgangspunkt i Steffen Heibergs egen bog ”En ny begyndelse. Europas 
kulturhistorie i middelalderen” fra 2008 hvor flere af kapitlerne omhandler Rom. 
 
 

 
 
Efter foredraget vil sommelier og Master of Wine studerende Litta Larsen, med bopæl i Rom, 

give en indføring i sicilianske vine med smagsprøver og fortælle om naturvine, økologiske og 

biodynamiske vine. Derefter bydes der på en 2 retters menu, hvor en af vinene kan nydes 

sammen med maden. Læs her om Litta Larsen og hendes virksomhed i Rom 

Foredrag, vinsmagning og spisning foregår hos Gastronomisk Innovation, hvor man gerne 
vil nytænke og optimere mødet mellem mennesker ved hjælp af gastronomi. Deres mål er 
innovative kokke, unikke private dining-oplevelser, smagninger og teambuilding. 
 

    

 
Sted: Gastronomisk Innovation Frederiksborggade 1B, 4.th 
Tid: Onsdag den 12. september kl 17.00 
 
Prisen for foredrag, vinsmagning og en 2-retters menu inklusiv 2 glas vin er 360,00 kr. for 
medlemmer og 400,00 kr. for ikke- medlemmer. 
 
Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling af beløbet på konto i Jyske Bank 7854 1361115 
husk navn/navne. 
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