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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer tO udslettelse

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

, \, SI

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

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-
bogen, art. nr., j eierlav,

80gn.

2c Præstegården m.m.,
Thors~ed søgn.

Akt: Skab nr.
• (ødJJlId .. ,J IIomm.,toIllo,1I/

8eslll1lngs·
Fonnalar

Køben' }"
K d't bopæl;re lors }"I

Jr'
Anmelderens navn og bopæl (kontor):Gade og hus nr.:

(bvor sAdanl findes) Fl'ednlngen.vnet fol'
Ringkøbing amtBl'ådekl'ede,
Holstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Marinus Andersen

tilbyder herved som ejer af ma.tr. nr. 2,9,

af Præstegården m .m'., by Thorsted
Ilt lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

Arealet nord for kirken, i hele parcellens bredde, gående ned
til åen.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

~1lOO1'igc:xlQcmxtibax:x

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, al ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

2,9, af Præstegården m.m., by Thorsted sogn,

dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Thorsted menighedsråd hver for sig.

Thorsted ,den 17 /4 19 51.
Marinus Andersen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.
af Præstegården m.m., by Thorsted

foranstående fredningstil-
2.9,

sogn

M~IllrXIx:xxxx:xxx:1dc;XXX:XXX~Xxxxxx:xb&xxxxxx~JbviJket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 24~ ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 24 / 5 19 51 •.
H. Richter.

Jensen &: Kjeldllkov, A,'S. KubenhaVDo
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Ringkøbing købstadIndført i ~agbog~n for,re~skr~ds nr. 83,

m.v., den 28. maj 1951.
Lyst.Tingbog: Bd. Thorsted, Bl. l.
Akt •Skab .',A. nr. 209. t.

Anm.:Forud er lyst eæl~ og servittltter.
G. Simon~en.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m.,m. (vedr. fast, ejendom)."
, '

.. ...~..'..' t; ,"I"'~J .',' ..

l!, Præ8te8lrde~IIf-.,

fhor$t.,d 808ft. " ~
K

Købde.rt
t
'}"~:~~I';,t .,-", : '~.'.. :' 'l' .,~,

re lOrt .-, ~":'- -" • ~ ..'

, ~. ,'",.w -'l ..~_ .t,1 l

• .. 1 .L ./." c ",le..:.~ 1. ;.to

Anm8Id8re~. navn og bopæl,(kontor):

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
. " (I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

'dele) bd. og bl. I tinlt
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
l .,. (U4fyId .. .., dømm.,tDnlo,d/

Rade og hus nr.:
(hvor ,'dan! f!ndes) Frednlng.D.VIlet fol' ,l·,

RiDgkøblng amtsl'ldskl'ed.,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.., , !

.
FredningstilblId ~i • J

Undertegnede Thorsted menighedsråd
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l!. l

"
af Præstegården m.m., by Thoftit.;a ~\~.,., r1f'. L ; •. '.' sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævn\e ml!tr. nr, frede. "~ ....: --"•.t:: _.. -,, '

Arealet beskrives således: • " 'J~~ .. ~~i L,. ..!(~;,

Præstegårdens jord ,tø" tor kirkegården :1 ~wø 1_ '.-. i- 'ålende 1104
syd ned t1l vejen, 3:fr. vedlagbe kO"~

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, lIdsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red.
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræv~ ingen erstatning. ..men
Mnhr•.Iql: er indforstået med, at ovenstående fredningstilblId tinglyses..l?å A ejendom/matr. nr.

l!, af PræsteBården m.m., by no rete 4 sogn,

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

:t&iIAlRiJVPlQl;pXxn:

Thorsted ,den 22 / 5 19 51. "l'

P. M. V.
K. hck.

flid.
Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.

bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1&
a1 Præstegården m.m. by f hore'ted sogn

'flllI"''''!' J:lXXØ' '.kl BI ICIø'JlWpu JlDX:aa:::n:x' ,.,inq •• , .... :1.1QlØ au
MnW" ..*."""D. liIJ'Iii"''1fllRRJn
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 24 / 5
H. R1ohter.

19 51..

Jensen & Kleldskov, A~SI København.
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Det. tUtrædes. at narværen4e. b-ecbd.lI88tllbwl tiDg....
11'ses somservitutst1ftende på matr.nr. l,! PraurtesArden II••~i
Thorsted sogn. med ~ølgend8 forbehold,

Sdlæ det A,I laeiid~-ariaf ·a4mtri18t~~II!JI·U:U. ,~:l ...1i~k._." nge p gæ . f't:":~1f ,~lol~'L~
lige myndigheder, '~:t:ter ldrkøllliil:i8terlit tie*" ·~fteJ/l'4.~4hentet
erklæring fra"~ le4n;$.D&Bnævnetafgørelse omiOii~~~~'~:j'byg-
ninpr på præstegårdsjorden og tillige om selve bygpplaneJl
for disse, for så vidt bygningerne skal benytte. tU ~utei1

l·a~·'pftutt.8åZ'demf '~or4er, til brus for præsten e~~L.~~p,.~~.1
hele skal. 1~.ae,rlØ.rkel1ge :formål.'

X1rit.Jd.ni8tel1.ie'~,~:f.h 20. september 1951.
( .. .lIA ~~l."" II ItP. M. V.

E. B'O
V'O Bengt8s.,,~ ~:~~tl....,t: ' c'} .. ~!,...., .~ ''i

till.

Indført i dagbogen.~or retskreds nr.'·S" ,rR~l)~I~~~

m.v., den 22/9 l~~l, , . •.. ' .:; . ,.' ,'3(....:.~ h
Lyst'OTingbog; Bd. fhorsted. ,Bl .. l~" ,111,", " hm, 'Jill/Mt:I;!>',,1 ·.bld l,.

Akia Skab. D. nr. 665. 'c,,, II,' "II' l'~d blh:J1A

:"',. AnI!'.I, .~?.t;u~er lyø1 s8.1"V_itutter og smJ.~~! ',,' t, .. ,. "l. ...:2,...J i.,l;, l.l

o. ~~i1t3ær. .. -'l l" I"'" ll.t i..,~, '.'....~
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