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REG. NR. "~~I!)
justit'iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

5E,5Q Hanbjerg by og sogn. Akt: Skab nr.
(udJyldes af dommetkontOtel)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

. sogn.

Købers } bo æl:
Kreditors p ./

Gade og hus nr.:
lhvor sådant hnUe&)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede sogneråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5~, 5Q

af Handbjerg by

at lade ned'ennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.
Handbjerg sogn,

Arealet beskrives således:

Hele arealet 5~ og 5Q.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må Ikke bebyggcs cller bcplanles, midlertidigt cller vedvarende, ligesom der hellcr

iKke pil arealerne må gravcs grus eller anbringc'> transformatorstationer, telefon- og telegrafll1a~ter
o. lign., dcrpå ej opsættes skurc, udsalg'>sleder, isboder, vogne til beboclse eller opbevaring af red.
~kaber' eller lign. skønhedsforstyrrendc genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret tilm nødvendige udvidelser af skolens byg-
ninger samt nødvendige læplantninger.

For fredningcn krævcr jeg ingen erstatning.
Jcg er indforstået med, al ovcnståendc frcdningslilbud tinglyses

5E,5Q af Handbjerg by
på min ejendom matr. nr.

Handbjerg sogn,

dog udcn udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold Iii forcst{lcnde er fredning'>nævnet for Ringkøbing amt og
Han bjerg menighed~råd hver for ~ig.

Hanbj erg,dcn 24 / 5 19 50.

for Handbjerg sogner~d
Kr. Jensen.

Idcl fl edningsnævncl for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående frcdning~til-
bud, bestemmes dct, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5b,50
af Handbjerg by Handbjerg - sogn

mlmclllollDm:~XXXXXXXlilxxXXXXxxDQxxxxxxxxlldk;x:xxXX~lX:lrnt;:x.ilcmi:!kXX
~:xi:KOOlCKJXWCIlCIXX ~~XX
Det fredcde areal ses indtegnet pil vedlagtc kort, af hvilken en genpart bedcs henlagt på akten.

Fredning~nævnet for Ringkøbll1g amt, dcn 29/ l 19 51.
H. Richter.

Jeilsen &: KjelJo;;kov, A/S, Købenb:lVll
J III' AOUNI'IO~(" llOflT~YKkerll 11')1 ~ ~I "O
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r,:rot.~lnt:.lIo.n: n,i. I. ;)1. ~.2.
Akt. Skub. ~. l~. 301.
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REG. NR. /~~t::).

Justit'>ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (i de sønderiydske lands-

Gele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

. sogn.

Købe.rs } bopæl: .
Kredltors I

Gade og hus nr.:
lhvor ddanl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Gregers Mortensen Strand by

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5,!:,5g,

Handbjergaf Handbj erg hy

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.
sogn,

Arealet beskrive& således:

Et jordstykke på 15 m. bredde vest for og langs med det vestre
kirkegårdsdige, grænsende mod nord og nordøst til matr.nr. 5§ og 52
smst., jfr. vedlagte kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må Ikke behygge& eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

il\ke på arealerne må graves grus eller anbringe& transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalg&,tcder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrcnde genstande .

.Jx.gc :fudrotx~lxIllC1XIXligxållgXl:eKJåXXIlCX

For fredningen kræver jcg ingen er,talning.

Jeg er indforst[lel med, at ovem,tilcnde fredning&lilbud tingly&es på mm ejendom matr. nr.

5,!:,5g, af Handbjerg by Handbjerg ,ogn,

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til fore&tående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Hand bjerg menighedsråd hver for sig.

Kobborg,Handbjerg ,den 13/ 4 19 50. "(-
Gregers Strandby

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt lllodtager og godkender foranstående fredning&til-
bud, be&temmcs det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5,!:,5g,
af Handbj erg by Handbj erg sogn

~~KXXXXXXXX~XXXXXX~XXXXXXX~XXXXXXX~~OCMX~X~roZMxX
~iJCfiHXjX;~X il\~~JllXIll~

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkoblllg amt, den 29/ l 19 51.
H. Richter.

r. l\.l' AOUHn()~(.'!. 1l0(l1IlT~+<~5'1 r10L"'I~e~t:J



Indført i dagbog for retskreds nr. 81,
Holstebro m.v., den 2.febr.1951.
~yst.Tingbog: Bd.I.Bl.5~,5E.
Akt:Skab. K. nr. 476.

Anm.: F.S.V.angår matr.nr. 5E hæfter der forud servitut.
H. Richter.
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REG. NR. /y~~ .

Justit':iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og ~ndr.e påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

14~ Handbjerg.hoveqgårdt
Akt: Skab nr.

(udfyldes al dommerkolItout)

Handbjerg'l
Købers }
K d·t bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
lhvor sådant hndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegncde Karl I"lagnus Tanderup

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 14~

af Handbjerg hovedgård by
at lade nedennævntc areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,Handbjerg

Arealet beskrivCi således:

Et jordstykke strækkende sig 110 m. mod syd langs sognevejen i

kirke~drdens og den østlige skolehaves bredde.

rredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygge, eller beplante" midlertidigt eller vedvarende, lige50m der heller

ikke på arealerne må graves gru, eller anbringe, transformator,lationer, telefon- og telegrafma,ter
o. lign., derp:\ ej opsættes s lo. ure, udsalg,sleder, bboder. vogne til beboebe eller opbevaring :If red-
skaber eller lign. skonhedsforstyrrende gemtande.

~~"{~OOØ~,!:ltlllXH1XMX

For frcdningen Io.ræverjeg ingen erslatning.
Jeg er indforstået med, at llvcnstacnde fredningstilbud tingly,e, på min ejcndom matl". nr.
14f!. af Handbj erg hovedg. by Handbjerg sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Handbj ergmenighed,r:1d hver for sig.

Hedegård, Hanbj~~ 13/ 4 19 50.

Karl Magnus Tanderup.

Idet frednll1gsn:cvnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredlllng,til_
bud, be,temmcs det, at tilbudct skal lyses ,om servitut på matr. nr. 14a
af Handbjerg hovedgård by Handbjerg sogn

XOC~~MOCXXXXXXXXmxxxxxxxX~~XXXXXXX~XXXXXXX~~~~.~~
~iI'lXCfXKilrX :X!x!x:Dø~~1t-X:X
Del fredede areal ses indtegnet p{l vedlagle kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet fol' Ringkøbing amt, den 29/ l 19 51.

H. Richter.
Jensen & KlelJskov, AIS, København.

" lill AOI.JNIIOil\~ I\O(TllYO(~~lll nOl """O



Indført i daebog for retskreds nr.BI,Holstebro
m.v., den 2. febr.1951.
Lyst.Tingbog:Bd. l. Bl. 14~.
Akt:Skab. D. nr. 380.

Anm.: Forud hæfter pantegældJ
H. Richter •
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Justit'iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og an4re påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

342 Hanbjerg by og sog~. Akt: Skab nr.
(adjyldes af dvmmerkoli1o,e.t)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
li København k,,:arter)

eller (I de .underjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re I ors . <

Gade og hus nr.:
lhvor ,:;:Adanl bndes~

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Laurits Laursen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 34~ .

af Hanbjerg by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Hanbjerg ;ogn,

Arealet beskrives såledcs :

Et jordstykke på 30 m.s bredde øst for og langs med vejen øst for
kirkegården i kirkegårdens bredde.

Frcdningen har følgcnde omfang:
Arealerne må Ikke bcbygges eller beplantc;, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

il\ke på arealerne må graves grus eller anbringe; transformatorstationer, telefon- og telegrafn1a,ter
o. lign., derpå ej opsættes skurc, udsalg;;tedcr, isboder. vogne til beboe!;e, eller opbevaring af red-
skaber ellcr lign. ;kønhedsforstyrrende genstande.

lQ:1otlmtlla~miEx ~:X!k:xxX

flor fredningen kræver jeg ingcn erstatning .
.leg er indforstået med, al ovenstående lredning~tllbud tlllgly,es på min ejendom malI'. nr.

34~ al' Hanbjerg by Hanbjerg wgn,

dog udcn udgll't for mig.
PlHaleberettiget i henhold til foreslående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Hanbjerg menighedsrM hver for ~ig.

Gammelby, Hanbjerg ,den 13/4 1950 "t,

Laurits Laursen.

Idet I'rednlllgsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemme; det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 34d
af Hanbjerg by Hanbjerg - sogn

aOCDllt»IlI'OCXXXXXXXX/lll(XXXXXXX:nqxXXXX:l9CXfldlOCXXXXXX~
del,e med KOODCB anden ejendom
Det fredede areal ses indtegnct på vedlagte kort, af hvilken en genpart

hvilket matr. nr. i forbin-
J6UlC udgør et landbrug.

bedes henlagt på akten.

Fredning;nævnet for Ringkøbing amt, den 29" 1_ 19 51 .

H. Richter.
Jensen & Klel~skov, AIS, Kobenh.!Vn.

~ II' IlOUNIIOI'II..S POGH1YI\I\tlll '''''1' r 'Il"'<:l



Indført i dagbog for retskreds nr. SI,
Holstebro m.v., den 2. febr.1951.
Lyst.Tingbog:Bd. I. Bl. lS~.
Akt. Skab. D. nr. 210.

Anm.: Forud hæfter pantegæld.
H. Richter.
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