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Bestllllngs-
formular

D

Afskl'ir t.
Justit"iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom) .
.Predningsnwvnot .ror Hanclers alllt.l!'.s.5/49-11.

til udslettelse

Akt: Skab I nr. 405.
(udfyldes af dommerkOlIforet)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: l!! Voer by
ti København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands. og so~n.
dele) bd. og bI. i ting·
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers l
K d·t f bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant fIndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
}'redning~nævnet for llan'iers umt.

5655 - 3/? 1951.
Stempel: kr. -- øre.

'Fredningstilbud

Undertegnede menighedsråd
la sogn, atVoer by, ogtilbyder herved som ejer af matr. nr. af

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:
l) præsteg~rdshaven ph la
2) en bræmmeaf la pa lOG m regnet mod syd, vest og nord for

kirke gård sdigene •

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges ener beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarendp,

ligesom der heller ikke på arealerne ,må allbringes transformatorst~tioper, telefon- og telegraf.n:laster

o. lign., derpå ej opsættes. skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
"t,

skaber eJ. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

;41fg{ Jorlmbøhterxmigxdog,aetctik'

Salænge det pågældende areal - det være sig lanhtiiugsjord,
\

have, gårdsplads o.lign. - administreres af' 'de kirkelige myndig-
heder, træf.rer kirkeministerjet efter samråd med fredningsnævnet
afgørelsen om nyplacering af bygninger m.v., hvorimod afgørelsen
angaende byggeplan og byggemåde tifgøres, af kirkeministerieto

Je.,sen & Kje\ hko'/, Å/S, Købenb:lVn



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg -er indforstå<lt med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nr. la af Voel' by, og sogn, dog liden, udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og menig-

hedsrbdeJ-, hver for sig,

Voer' , den 17/11 1950 ,

N.P;Revsbæk. Jens Møller.
lvlagda SØnjerbo. 'llh. Hasmussen.

Jens Pedersen. Johan Johansen.

Cecilie Juul.

Tørslev, d.13/12 1950.
~.Mølstrøm. .E.Laursen. U.Jens en •

Søren ChrisLiansen • Jakob N'Jirnunn. HOlg",!' Hanscm.•
"

Idet fredning,nævn<it for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilb4d.

bestemmes det, at tilbudlJt skal lyses som servitut på matr. nr. 112:. af Voer by,

•
og' sogn, WCll:at~l1t1Xxxx;;Xmt.xxxxxY&Kjl(."xxXX~XXXXxlilli!f.:fiVil1(e~ni{itr1Cnr.

.:il1liL'bHu:lil!aæ::JMd Alo'Ia'tlll;n~.x xx XA "'::xx XXXilid.X'UtlgølX et{ Jatlli~.ng:.Xl311txU:~CX"'rl!a'I~sX ~t8~

JPJlX\')(dJagtø: XliDt,>: af xhYrlket~X!JCJ{P"lXtx h~S( b<ml~ 'PloaXteH,

Fredningsn,tvnel for RallLlers amt, d~1I ? 12
Hi i s.

19 )1 .

Indfør L i dagboGen fol' retskreds nr. 59 l10ugsø herred og en del af
5ønderhuld herred med Nørhald, SLøvring og Galten ha rreder den

3' febr .1951.
Lyst. Tingbog l fol.4, akt:Skab l ræ.40J.

J.Hansen.

-:- -:-
Afskriftens rigtif~hed Uekræftes.

l~rl~dli i:J'~'lIll'Hlt' t L \
RUllt!el'S Amt.

\ .
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BestlUings-
torn'lular

D

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

l!re lningsnævne L for Hunders amto F.s. ~/1949-11.

Akt: Skab C nr. 40.
(udfylde:. af dommerAofltoll'r)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 20a Voer by
(i København kvarter) og sogn.

eller (i desønderjydske lands-
dele) bd. lig bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

, sogn.

Købers } bopæl: ----Kreditors

Gade og hus nr.:
(hvor bAdsnl hndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Ii'rednine;snævnet for Banders amt
ved dommer E'og, l\Ia['iager.

3170 - ?6/6 1053.
S tempelJri. Stempel: -- kr. -- øre.

'Fredningslilbud

.'
Undertegnede gårde,jer Kl'istjan lI.nric['s~n, VOdr pr. 0r:::;ted,

af Voertilbyder herved som ejer af matr. nr. 20a ogby, sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

'l'rekanten beliggende mellem den fælles lergrav syd for kirke-
g0..c tlen , lJvj lken lergrav ur vautll'yldt, og vejen fra Voer til Voer'
l<\:urgested.

EnclvjdOL'e frecles en )u m bred ojtrirnrnel af ?Oa ve st for den vancI-
fyldte fælles lergruv, regnet Ira vestkunten al' lergraven, SOIll

n8ciGn l'o l' te stem L •

Fredningen har følgende omfang:
'.I:re1l!anten
AnlliteMJf må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidig'! eller vedvaren'de,. ,-

ligesom der heller ikke på. arealellJi(i: må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o, lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
"(,

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande,

Jeg forbeholder mig dng ret til a t unlægge have på den ,0 m b.r'~de
S-Ll'ilmnelve s t fo!' ler'graven. llinne strj mmel må ikke bebygges

J./ l

eller p6scC"te s skØnhedsfor styrrende genstande.
~TeJnir~en skal vwre forbindende også for fremtidige ejereo

.Il'nsen & l<.jclJ:>k.oy, AJS, Købenbavn.



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr.

nc. 20a af Voer by, o f!, sogn, 'dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt, ~ menig-
hedsrådet og provstiudvalRet

hver 10r sig.

Vo er ,den 12 /6 19 :>3.
Kristjan Andersen.

I \

Idet fredning,nævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående, fredningstilbud,

bestemmes d.:lt, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 20a af by,

Voer sogn, K&hM'UooID{XXXXX ~K X X Xx Xll*R·xXx:xx ;f~~xxxxx1lMlx hvilket matr. nr.

Corbindels<l med IfultK~~. andre

• , .
M ;&4~!ljt-*Xl.H K lltc k~!.h~x.9{lx~RMk .Qy'<!,,~ iJ}tl\{ljogt ~ Jcl<~ .

Frednings!l.cvnd for Ran,!crs amt, dln 23/ C 19 53
1,1 O g.

lmlført i dagbogc:n for r'etskreds n.roJ9 Hougsø herred og en del af
SØnderhald hor red med Nørhald, Støvring og Galten herreder den
26'juni 19:.>3.
Lyst. Tingbog l fol.13l, akt:Skab C nr.40.
Matr.nr.20a er landbrug i forening med lc,1,p,,3r,1ge og 43a.
Bjendommen er servitut- og pantbehæftet.

Bach
us t. "l,

-.- -:-
Afskd ftens rigtighed bekræftes.

l' n tl.JI,l,:, ,,1:1)\ ud HJ1

".: n' ·.~\}H

J
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/(/
/yAfskrHt.

]ustitl>ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til I:ldslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

l!'redningsnævne t for li.anders amt• .li.So5/1949-11.

l!ællen lergrav (branddam)
og holdeplads på
gadej ord i Voe[' by Købers } bopæl:
og sogn. . Kreditors

Akt: Skab l!' nr. 233.
(udfyldes af dommnkorllortt)

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

eller (i dtfsøndcriydske lands-
dele) bd, og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejorlav,

sogn.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
l<'redningsnævnet for Handers amt
ved dommer l"og, Mariager.'

Gade og hus nr.:
lhvor sådant finde!»

4750 - 17/9 1953.
~tempel fri.

Stempel: kr. -- øre.

Fredn ingslilbu d

Undertegnede Voer-EsLl'upluJld sogneråd og lodsejerne i Voer' ejer-
laugtilbyder herved som ejer af matr. nr. gaden af Voer by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

8,0 Branddammen sydsydvest for kirken i Voer, der på matrikulskortet
er angivet Som :fælles lergrav, og som begrænses af fØlgenrle
matl'.nr.e: la,20a,51 Voer by og sOGn.

bo 1<1z11esholdeplads, angivet som sudan på matrikulskol'tet, der
tillige anvendes som legeplads for børnene, hvilken holdeplads
08 legeplaLls ligger nordøst :fOL'Voer kirke, begrænset af
matr.nr.e la,21a, k.i.rkegården og ve.jen gennem Voer.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster

o. lign .. derpå ej op~ættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
"(,

skaber el. lign. skønhed~f~r~tyrrende genstande. Dammenmå ikke opfyldes, men holdes
i sin nuv~l'ende tllstana. HOldepladsen er tillige legeplads Ior
bØrn. )legdaxbe.ilø.I.J!\);fX))'ljg ~kJ.:!kx

SOf,ner'årlet underskrj vel' som sogneråd og som grunde jer.
Sogne('b.det påt.ager sig ikke nogen pligt til at oprense dammen.

Jensen & Klel:lskrJl', ÅIS, Kubc:nha\D



vi
For fredningen kræver" ~~ irigCenerstatning.
Vi
-hJg er indforståIlt med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på M1t~liBJilI:

gaden af Voer by, og sogn, dog IJden udgift for Jil1Ii~ O S •

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers alllt,~ provs tl-
uuvall':e t, og In,:nighedsrådc:"t

hver for sig.

l'ørolev, den 2G /6
~å Voer-EsLruplund sogneråds vegne i h.Li} vedtagelse i sogneråds-
mØde jen 25.~.1953.

, J.A.Jenstln, Sogneradsfol'manrJ.
Som Daf1ltllge

<Tens K.Andersen.
Jens (tstergaurcJ.
vIuf liasmussen.
J al~ob Salling.

lodsejere i Voer ejcclrnlg: Morten Revsbæk.
Mads N:iuls(m Vuldomar Jensen Marius Beeh.
11nna Carlsen. Chr.Antiersen. N.iVl.Blaeh.
Lebeeh '['homsen. Arthur Olesen. 1!;jnar Anderseno

l"rooe Sønderbo. Johannes Hansen. 111. (~(W1I(,{,{:v'i>r".e,lJI.·

"

Idet fredningsnævnet for Randers arnt Illodtagtlr og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal Iy~es som servitut rå ii'l~)I.ffi'. guden u af Voer by,

og sogn, «fXt'ii'Ukl'll'M x Xxx xtdtX xxx xXs1<p:x;nXX;{diix:xxXXXltUi:XlWilk:Qtc~ttX~

•
ix.f:DMJindJt.lxIKXlroåXlRatllorn:.xX X X X X xx I x xibct~:u:dglllt<,et\" laru11mIg. Det fredede areal ;es indtegnet,
på vildlagte kort, af hvilket e~ gcnpart bedcs henlagt på akten .

Frednings;],evnet for Randers amt, d'on lG / 9 19 55' .
.b' O g.

lnd:t'Ør ~ :i daguogun for reLsk.ceds nr. 59 i10ugsø herred og en del af
Sønderhald herred med Nørhald, Støvring og Galten herreder den
17-9-1953 o

Lyst. Tingbog l fol 219, akt:Skab ~ nr.233 •
.B'orevist erklæring Ira sognefogeden i Voer su.m-j;kort, hvoraf k6p~
er henlagt på akt.

J. Hansen.
-:- -:- -:-

il.fskri ftens rigtj ghed bekræfteso ..
.FL'c,hdil ... ,

• H"L.UI' ,'d II ;.tl c

-7·SEP.1~5
'~'

" :1,-I .;;
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Bestllllngø-
rormular

D

~;:\',
Ir-'

I ,

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

F.S. 5/1919 - ll.

og sogn. Akt: Skab {(; nr, ;-1d.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn :rlt~ t r. nr. 5' Voe r by
(i København kvarter)

eller (1 de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor sldant fmde'!')

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Jn4n1Dg8UVIlet fer

Ruten !at.vea- dommer J!'og.

Stempel: kr. øre .

. Fredningslilbud

14nd -
Undertegnede Veer af Estru'p/lIlenighedsråd

tilbyder herved som ejer af matr. ~r. 51 af Voer by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. fredt'.

Arealet beskrives saaledes:

Hele mn.tr.nr. 51.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eJler beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende,

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes tran'sformatorstationcr, telefon- og telegrafmaster

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
"t,

skaber el. lign. skønhed,forstyrrende genstande.

Jtll!:4tl>N:mtlOldillDi-mg::r~ij1.)flltxfi1Z D(~t nuv,;r'cn-le hus p:: ] oddens sydliJe
ende mt\ stå, til det p~ grund tf lJ'1de nedrives med meilighedsrt'ldets
samtykke. Sq læn:~e <l'3t p~EDldende arøal administreres af de kirl,eligl
myndi[heder,tr~ffer kirkeminist~riet,dog efter indhentet erk~~ring
frR fredningsnævnet,afGørelse om nyplacering af bygninger p~ pr~ste-
g~rdsjorden og tillice om selve byg eplanen for disse,for s~ vidt
bygnin~erne sk~l hepyttes til ririften af præstegArdens jorder, til
hY'u8' for,prc.esbn eLler i det hele skal tjene kirkelige form~l.

Så'lmn::e den til prmsteemberlet hørende have med g3.rdsp1ads S3'llt
den del uf præstAg~rdens ar9Bl,der.ligser i uwiddelbRr tilknytning
l1ertil,f'dministreros af rie kirkelige myndighe'ler,tr,effer kirkemini-
8 teri::: t ,lf';0rels8 om nYlllacerin:s ,'If pr:esteg3.rdens b~'gnin~er ~'(~y
~~max herund'Jr tilliee selve by,-:;~'et)lanen samt tilbygninglH ro ,

g fII1bY3":in:!'e~,dor ænd'l"e præs t'cJi(.lrdcl1S udseende uanset fredninO's_ •
Jeklar9Llonen. ,~
Jensen &- KielJsko, I A,S, Københ8vn.



For fredningen krævee ileI ingen' erstatning. Meniehedsrådet
Je~ er indforstået med, at' ovenstående fredningstilbtld ,tinglyses på mll:lx~ matr.

nr. 51 af Voer by, og
,

sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt ,ag pro vs t iudva 1ge t
OG menighedsr~det hver for sig.

Voer ,den lo / 7 19 53 .
SOLSnepræs ten 'hevidher,' at G ['.Illtlige menigIJedsddsl:19dlemmer har

Clllderskrevet •.

ThC'rup Hasrm,.l.ssen
t-1al,:do.Hevshæk.
DA~;r.1:.lr,Jensen.
Jakob Neimann.

rlle13 Podf:'rBevsbæk.
Jens Pedersen
eeeil ie ,Juul.

Johan Johansen.
1.kfA44J·

Holger Hansen
( I

& (kr-,,;e6ti~M
Søret} CllristltlDsen.( ,

At samtlige X~ menighedsrådsmedlemmer har underskrevet bevidnes.
1ilføje1sen ønsket.

Voer-Estruplund Pastorat
(Ropgsø herred) ,den 10/1 1953.

Adresse: Voer pr. Ørsted

Idet fredningsnævnet for Randurs amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. r:r. , 51" af Voer by,

o g sogn, ~;~lliit~K;XXXXXxt{JfiXXXXX~xXXXXKll[X:Xxxx:xa1\;';fC~etxm~r:;~.

Jc mr\:ti1t~ xm~c~Niff;X:KPS- XXXY.XX XXXX liå(P): JUOgøFXef XRiiidbflfg1C~Jfrelfe'ffiPaffl8lC xes xlnclUrgmtt

~~~~&~~r~~~~vn~~~A-~~~art~3~~fl~~X~~a~effi
Fredningsl1~"vnd for Railliers amt, d'-'l1 ?~, 4 19 54.

Fo~

2 G 16061158, es
Det tiltrædes, at nærvrcr'ende frcdnirqstilbud

servitutstiftende p& matr.nr.51, V08r by og sogn.
hirkeministeriat, den 20. november 1953.

P.01.V.

tinglyses som

10vl140/1937. Binar I,øwe

Ge'byr:2 kr.
fm.

Indført i d~~bo~8n for r8tskreds nr. 59 Rougsø her-
red O[~ ~n del af Sønrlerhald herred, ~:t>lørhald,Støy-
ring og Galten herreder den 29. apr. 1054. :
Lyst.Tingbog l fol.215 Akt :Skab C nr. 173.

J. Hansen.
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