
Motor Nostalgi Østervold 

definitivt aflyst i 2019 og i 

årene fremover. Men opstår 

nu som et helt nyt træf på 

Graceland Randers Vej 3, 

8930 Randers SØ 
 

Som det er fremgået af Amtsavisen’s omtale af Motor Nostalgi på 

Østervold i Randers, er det definitivt aflyst i 2019 og i årene fremover. 

Det blev til i samarbejde med bl.a. Randers Cityforening, men p.g.a. et 

alvorligt løftebrud er det kommende træf lørdag den 20. april 2019 

aflyst. Hele min aftale med Randers Cityforening er også aflyst. 

Men kære venner: Jeg fortsætter med nye sponsorer og på en helt ny 

attraktiv adresse: 

Graceland Randers Vej 3, 9030 Randers SØ (Memphis Mansion 

Randers), det aldeles unikke Elvis Presley museum. 

 

Øvrige sponsorer: 

 

HP-bilnostalgi.dk 



Dansk Vintage Motor Club 

Bilmesse & Brugtmarked, Fredericia og Aars Stumpemarked. 

American Road Runners Car Club Randers, en aktiv Randers klub for 

amerikanerbiler, stiftet tilbage i 1978. 

Der er fremragende pladsforhold ved dette unikke Elvis Presley 

Museum - om der så kommer 1.000 køretøjer kan alle være der. 

Henrik Knudsen - der ejer museet - har været så venlig at tilbyde 

hvert køretøj 2 x kaffe og 2 x rundstykker med smør, som gratis kan 

afhentes i museet’s restaurant. 

Og medens vi så kan nyde hinandens fortryllende ældre køretøjer på 

såvel 2, 3 som 4 hjul, så kan vi nyde Elvis Presley’s musik i 

baggrunden - meget bedre kan det da vist ikke blive. 

Det er også stedet, hvor nye venskaber opstår og gamle venskaber 

vedligeholdes. 

Tag fri denne forårs-lørdag og læs køretøjet med familie og venner, 

husk picnic-bordet og de tilhørende klapstole, termokanden med 

kaffe, øl eller måske en flaske god rødvin og lidt franske kartofler. 

På museet har vi adgang til alle faciliteter vi har brug for, toiletter, 

restaurant og masser af plads. 

Og lige i nærheden har vi Randers Storcenter, hvor BILKA og 58 

specialforretninger er til stede. 

Vi håber, mange vil bakke op om Motor Nostalgi & Elvis i Randers 

lørdag den 20. april 2019 fra kl. 09.00 - 15.00, hvor også det 

fortryllende danske forår er i fuld gang, hvor skovens træer skifter 

farve til flot lysegrøn - det bliver man vel aldrig træt af? 

Desuden er det jo også rigtig godt for ens helbred at huske 

begejstringens glæde over de mange fine køretøjer. 



Der er ingen tilmelding, men du må gerne ringe eller maile, hvis du vil 

deltage, blot lige for at få et nogenlunde skøn over, hvor mange 

deltagere vi bliver. 

På gensyn til en fantastisk lørdag! 

 

Med venlig hilsen 

Hans Pedersen 

HP-bilnostalgi.dk 

Tlf. 29 84 82 82 eller mail: hans.pedersen@bilnostalgi.dk 

incl. samarbejdspartnere 

 27. januar 2017 

 

Dette er blot lige en foreløbig pressemeddelelse, en endelig sender vi 

ud onsdag den 30. januar 2019.  

      

 


