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78 Hyllinge Kirke REG. NR. !SYh])

•

F. P. U. j. nr.: l 2 - l 4 - 197 3

5,0 190
1:4000

Kommune:
Ejerlav
Sogn

Næstved,373
Hyllinge
Hyllinge

...

Tinglyst
datoMatr. nr

Dekl.!Kendelse
nato

2 a, 5 l,

13/10-1951
13/10-1951
13/10-1951

•

Reg. nr.: 373 -2

l d og 25 a 19/04-1951
2 h og 13 c 19/04-1951
13 a og 26a 19/04-1951
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REG. NR. /5~1tLJ I~/il.
, .

BestillIngI·
formular

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

11 A ~ a'.. II,JUla&e _ oa ..... :Skab nr.
., \ ,~ ..l. . ~ <t' • \ t",','. (u4hldft:"! domØllllkontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

Kebers }
K d't bopæl;re I ors

..' ,'1,." ,"'"

Gade og hus nr.:
(hvor ddant hndcs)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FredllillfJSl/(eVllet for Sorø ,Imt.
c/o Dommerkontoret. Ringsted.

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede
.-::. .

tilbyder herved som ejer af malr. nr.

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

Arealerne beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eh, ... • ..... I ' g der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer. telefon· og telegrafmaster
o. L, skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

J."'.hipcm. "MMtiln

Jensen & KIC'ld~kov, A/S, København.



•

•

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

dog uden udgift for mig.

1,.J •.

'"

menighedsråd i forening eller hver for sig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og
! ,

.,11t... den l' /4 19~

ca........

Fredningstilbudet modtages og godkeitdes .

Fredning.mæ~nel 1'01' Sorø oml. den l' J 4 195 a.
. : ., .1.. ~. -' .l/,~, . ; ~ 'o' II...........

l. .,I ~..l.- -filt.. : i l

..

,I ... ; li' , "o " ! .1 ). ,. I. o' .... ......
r ~" "

t i 'l "J ;:.(- , .. ~J
'.-

.,: ..1' • ~ ... L ....

I; \ ••

," IJ

.b~ ".1.,

...tl.(: 1"

I !

J I l r j: \t l .~

II;:..:

t.l .,,'.
~ ..\;..;,.', .. "\" ~...' 'I••,',.l '!,.>I;',d"" •.".'"j",[01'\. .....•• ---.~~ ~ I.....~.~~~ ..

\.
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REG. N R. /Sy~ 2)
; lf :
; .. .~

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

13.. Q1Uq. " .......Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvartor)

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(1Uify14 .. '" ~om .... konloret)t._.

Beslfllfngs.
fomlular

Købers }
Kreditors bopæl;

- .....
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

FI'I!dnill{}SII(EVllel for Sorø filllt.
c/o DOllllllerkonlorpt, Wngsted.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant hnde'i)

Stempel: kr. øre.

FREDNINGSTILBUD

Undertegn~de 'Id.~ aanta Ilø"'_
tilbyder herved som ejer af marr: 'nr.' 13.... 'I...~~ .,.......

•

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

Arealerne beskrives således:

t..... ,Up,. ,•••,. at -V•••• &1 a' ..-.
-- lIOJ'i 0& :r ø øbll.' , • Idn...... u. Ut'lJ.111&. tUk..

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. l., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

J •• irhal-...r .,e.M.·"

Jensen & KJeldskov, A/S, København.



For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

")S ...... IIIrlU"• .., .~ ..... ' . o ...

dog uden udgift for mig.

memghedsråd i forening eller hver for sig.

Påtaleberettiget l henhold til foronstående el' fredningsnævnet for Sorø amt og

den l' /• 195 le
llanla ......

I
I~
I

i,

j
j
\

Fredningstilbudet modt~ges og godkendes:

Fredningsnæv'net for Sorø amt, den 1'/4 195 l.
". l.. tit ' .... " ~ ,

un.a " .. ~
..... , .. L. / t ........ I .. II ...."P I j,..

.... ',. J o.' ,l t.( , . .l f
, , " * \'" '....... ,.;~~;~~ ~<f.

t (,;. , 1 I~."!~ .i •• ,'!iJ' ,~t,.t,'

••• 4 J

l,. l I .~I



Bestillings-
formular

D

j•	 e	 .-; •_fi: t	 C:	 \'
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, - skadesløsbreve, kvitteringer ettil udslettelse

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2 2,, HYlliggeu by og .Sof;y4	 fly« At: Skab	 ‘457, •
(udfyldes af dommerkontoret)(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

Købers	
bopæl;

Kreditors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

" • .

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

.1

Stempel: • •	 kr.	 øre.

FREDNINGSTILBUD

.1
Undertegnede

tilbyder herved som

gåst;iejer Alfred-Ålede:en
ejer	 :21 eis, 2.5 £t* Hyllinge by og •ogr

r	 '1r •

-at- lade . nedennaeVnte areal af ovehtiæ -Vnte" matr.	 -f-rede.

Arealerne beskrives således:

1. den til ej endommen.. hørende, ha.v.eafg,ra3ns et mod øet af sognevej en
Hyllinger4ffarvedet mod syd,:af tilkørsillsvej en til Hyllinge kirke.
mod_ nord af ejendommens skel mad den nordlige naboejendom. og
mod. vest af en linie paratel med sognevejen i en afstand af
l5 (femten.) meter V allt for denne.

2. en bra3mme af det syd. og vent for Hyllinge: kirkes kirkegårdsmur
liggende areal i en dybde af l5,b meter, således; at arealet mod
nord afgræns es af s ognev ej en Hyll.inge'Hyllinge Enghavea

.3. hele det : )øst for kirken og syd. for dennes tilkørsleavrej beligø•
genle areal, nemlig hele nratr, nr. 25

i andet omfang end. det nuværende
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller .eplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-

forstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til -&.. af dels " såfremt mina‘ej enden bliver
nedrevet eller fj ernes 9 at bygge- en landbrugs ej end om på diet nordvest
for kirken liggend.e ud. mod. sognevejen Hyllinge Ø111nge Enghave,
gende areal. by dels at bygge et beboels.eshus på, nævnte areal.,
et bemærke% at det under 3 nævnte areal * matra /IT. 25 tt, agt bst

Jensen & Kjeldskov, AIS, København.
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Genpartens Rigtighed behrcefte

C:,	 rh:•..i1D.12~eren i Næstved m. v.

aolgt til. menighedsrådet til brug for paskeringeplada t for mit
vedkommende under forudsætnirag af, at ligkapellet i kirkegårdens.
nordlige hjørne: snarest muligt fjernes 4,, •

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr .

2som. m, 

dog uden udgift for mig..

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt og

Hyllinge	 menighedsråd i forening eller hver for sig.

Hyllinge	 den 19 / 4 195 la

Alfred Madsen"

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Sorø amt, •den 19/ 4 195 i,
) ;	 .
Urban Petera e"

Begæres lyst. Der respekteres servitut om sti og dota.om byggelinie.

I,.- 	-,..' 12 .. C •-:,	 _ -	 v̀  ; s ..:,	 ci:::::,. 1.~. -Be-rth-elS en-'. : ', • • u
— ', I'	 n • '.; i: 	 "	 _, 	 rf:s. f-.':';`.T:.1.';. -•_..'

„_ .,..
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IleotlJllall'
formalar

D

I
REG. NR. /s~~ L) c;; ,~j

Justitsministeriets genpartpapir.

.l ..... 1 \ l/iL r...~ l

r 'iJ.J'L,l.J .. ,p,,, -\;'.\:j t.l~"..j 1!~~(llllnb",:l .. ,,1

J )o.\,,'ill; 1..• Jlli.,.liLi . Ll'J , • .11(."0 Jb ,b'-ffl JaBJJlc!lbni 1:1l.Jl

.".. '"el ..... :. .... ~ "" ,y''':"""
Akt: S1iab ar.

(ødfyld .. øf domm.,to.Io,tI)
Mtr. nr., ejerlav, 80gn:

(I København kvarter)
eller (I de sønderlydske lands-
dele) bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., eJerlav, l

eogn.

tC,! JI!!,l. ,I : .d

Gade og hue nr.:
(hvor .ldlnl findes)

.' I i .' An~e!d.,re"!l navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for Sorø Amt.
c/o Dommerkontoret, Ringsted.

FREDNINGSTILBUD

Undertegnede

tilbyder herved som

at lade ~nævnte matr:··nr. frede. - ...... - ;.:.~.w.j ot·.

; <l;w!~-~ 1'~ ~ ...-
1 .... \, ., , ........

•. I ' ..
".." :,"$,.,~t;4~)~: ...,..,~.....,-;..

.f. • ~ .......II' , •• ~ -,;.~~).%' I. J ~

.......

.... , Jo ••

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og te!egrafmaster
o. l., skure, udsa!gssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jen.en 4: Kleld.tov, AIS, KebenhlVn.



r ..... ' ,~, ( .........

For fredningen krævJ: " ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligstilbud tinglyses på ~~ matr. nr.

2' • ., ~~ b3 ~ ø••
,II ; \ •

.~t JBo \Ob ... t-ttJ f all UM

\'1~~ d~.' Å ~J'/J'U;i~jU:~ t;

dog uden udgift for I1i1:lIlll ~4.sa'44". ..1,1' ""11 ,L""., ,n;, ,_I"
ilfllI I .IJ ~u .LJ ("I l

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet f011·Sorø pmt øg ,n~'il'll'

.n.a~J~q P1'OV1$'Uwi~ ,IlUt}I.

,
\ ,. l II I

..... ;, ,.! .. m~forening eller hver for sig.
, ' 'l> ll., ..

1,.\' 'i-A"~11li~Qi.~Utu ~

u;YUinQo den (I la95 .l..

",I \ j li'l ~~...., ;:.1 ;1 'l
~ :fOl' ~~-'4 ••

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

) l '1.10: ~I" II! I I", .

Fredningsnævnet for Sorøamt, dem", j.':"95 ,a..... , " l_l: . 1)1 'I"

f ~11Q"'~. I

I

ile" -w..... ~} ~v~~~wt4r"'~~"
.m1lllt4t~. JIi dG nvu.-. kl~ l'S*-" .~ ......

...... \ ... /~fl ......... I(,.A··:).l. !~'l:""~IJ"tjH •

Uf' 25 a. ~ bV OS-ØØØlt 40a M4 t.Ina _
~~n bor~,.:r 1.." ~ ....". cM

bU.,. ~, lUl4eat' k11·J~.
SAl.... ~l~t aåaiattnz_ ...... kbr.U ... ~ ...

• au.r ~1.." ~leo om ~ __ -_
,På ar~t. h111lW14Or\1111&0 801.,. 'b:f_~,l .at ",""0
Ulb~~r •• v. 04 ~plnpr ..... ~,,!~tl~.

ituØtli:in1Bt8:d .•t. L:I\\ 1. ~U1ll19;'., li
HiV
~

I

1..:..'0"
~;l-.ø'p.

! I , , ,
I

, L J'I ..

.j .:i I I ,I I ~"): J/ 'i l'[ .1, IB'!J '.1

:J '/11 •. i. j" i I ...:1 ),1 LI l II r . , .ll()'1 .. ;~I

l I : t ". J. (l ,~'!.l L D.!I '111'..)/1>"'1 J t\

fIl l l,~. h\J: J t.o i 1J ~.. ~l\'::..ll' ::...dIL.·IIJ~.qfl L'j

i,i ,L!II'"{lJ .IJD!..'L~:~':-ljt.I~L1J ,tjLIIJ; I u

1t,>JlJi::,IUl' ...>bLd!'{t~!ll j

ti· 1,1 J.l 1',", (.11 l' Llu./-:..llul I;~

• l ~~ '.. t. ,,_ 0lil _\.~-
•~, .... . "

"II 'I
u,' .. II''''

I L IIS r I.' l {J
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- -- .-- - -- - .

Terrain af
Hyllinge By.
Hyllinge Soyn.

Oster - Flc/c7ceyær,y Herred.

tSoro A772t.

Rigtig kopi af matrikelkortet.

Direktoratet for Matrlkelv •• enet noven-7-b~r> 19S1

Mllforhold 1:4000 500rn..

.:LA......... H. ol. c _n A'.
U..J «:fIJ igei.-.ell If,t:V)'/j n.

Kortet viser ved en fejl nogle 
arealer som ikke retteligt indgår i 
de fredede arealer. Det drejer sig 
om matr.nr. 5a,
og den nord for kirkegården liggende 
del af matr.nr. 2a
- Miljøstyrelsen, Landskab og Skov, 
03-02-2020.
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