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• Hel'ltnnnRS-
formular

D

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

/ ,I
~ • • ;f".... ~

6~ den østlige del,

Arnborg by og sogn. .
Købers' }
K d't bopæl:re I ors

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

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

sogn.

Akt: Skab RI'.
r(udJylde, al dommerkonlord')

Gade og hus nr.:
(bvor sådant 6Ild~s)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Flfeclningsnævnet for
Ringkøbing amtslfådskl'eds,
Bolsteblfo

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Fasterholt missionshus

tilbyder herved som ejer af p1atr. nr. 6æ

af den østlige del by Arnborg by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således: som missionshuset s have.

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

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.
Mnhr,ø forbeholder Slig dog ret til at lade den nuværende beplan~ning bevares

ligesom man forbeholder sig ret til at anlægge have.

For fredningen kræve! jll(ØCingenerstatning.
M ssionshbcgc er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

6~ den østlige!' del af Arnborg by

d~tQ
tinglyses på DQJDXeJendommatr. nr.

og ~()gn,

dog uden udgift for l1CiJ; det.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

ga\!DW1x.0:JiiWx0xI1l~Z
Fasterholt. ,den 18 / 5 leVl a(,

Frede R. Hansen. Kristian Jensen. Elna Andersen.

fmd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 6æ
af den østlige del, Arnborg by og-sogn,

~zxzxzxzKk~zxzxzX~&Xzxzxzxi~xzxzxzxa~B~~~*Ø~
dlS!exm!ZMm.Zllll2X iP.1!Iz~~tøK.~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 27 / 6 19 51 .

H. Richter.Jenaen & Kleldskov, AIS, KøDcnhavb •

.....
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 8o,
Herning købstad m.v., den 13.9.1951.
Udskrift af forhandlingsprotokol forevist.
Lyst: Tingbog. Bd. 27. nr. 87.
Akt: Ska~. v. nr. 32.

Søl1ing •
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Bestilling •.
rormular

D

REG.NR.A~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

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

sogn.

5ab og 5af den østlige del,
Arnborg by og.sogn.

Akt: Skab RI',
(U<lJyI4" øl domm .. konlord/

Købers }
K d't bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(bvor sådaot 8IJ.d~s)

Anmelderens navn og bopæl (kontor);

Fl'edniDgsnævnet fol'
RiDgkøblng amtsl'ådskl'eds.
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

-Fredningstilbud
Undertegnede Chr. Juul Christensen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5!!& og 5af
af den østlige del, Arnborg by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matT. nr. frede,

og
sogn,

Arealet beskrives således:
En bræmme af 25 ID. af 5ab (dens nordlige del) regnet fra kirke

gårdens nordlige matrikelgrænse, yderligere således, at der på
matr.nr. 5ab (dens sydlige del) og 5af ikke bygges nærmere end 15 ID
fra kirkegIrdens østlige matrikelgrænse, jfr. kort og nedenfor.

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

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

XIlf:x:kmbeJtodmJall:il~DtlCHIxaa.x

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

5ab og 5af af den østlige del af~ Arnborg by og sogn,- - -

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnæv"net for Ringkøbing amt og

m~:b:~

Fasterholt ,den la' 5 19 51.
Chr. Juul Christensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. . 5ab og 5af
af den østlige del af Arnborg by og - - sogn,

Zkz~zxzxzxzxmxzxzxzxz~zxzxzxz~~zxzxzx~~k~~~~k~~
2blIæc~:Dll!IZlI~ å"ØI!lfX!i~MP»JmK
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 27 / 6 19 51 .
H. Hichter.

Jenlen &: Kjeldstov, AIS, KøDenhaYb •

........ ,
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 8o,
Herning købstad m.v., den 13.9.1951.
Lyst, Tingbog. Arnborg. Bl. C.
Akt.: Skab. S. nr. 691.

Sø11ing •
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REG. NR. ~#
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

. 5!,,51,15}!,15!,6&.6!
den østlige del.
Arnbork soen.

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

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

sogn.

Akt: Skab ni',
~wJ/YId.. 4/ dommerkontord)

Købers }
K d·t bopæl:re I ara

t'l,

8estllllngs-
formular

Gade og hus nr.:
(bvor sådant 6I]d~s)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

FredniDgsnævnet fol'
RiDgkøblng amtsrådskreds,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Skibild kirke

tilbyder herved som ejer af, matr. nr. 5!., 51 .15~,15.!.6,!.,6&

af den østlige del ~ Arnborg
at lade ~WPovennævhte matr. nr. frede.

sogn,

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

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

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
J~ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

5!.t5!.15~t15.!':i' af den ø~tlige del ~
tinglyses på min ejendom matr. nr.

Arnborg sogn,

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

Ri~~Ql.

,den 18/5 1951 dl,

P. M. V.
Niels Lund

formand for menighedsrådet.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5.1,51t15~.15!,6&. 6,!.
af den østlige del XJt Arnborg sogn,

.~~~IJZXZXZX~XZXZXZXi~XZXZXZ~XZXZXZXBB$~."'xaF'X~
&U~QiI~~~ IlUlIJPB •• UlIiI'
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 9 /7
H. Richter.

1951 .
Jen.eD & Kleldatov, A/S, KøDcnhava.
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Det tiltrædes, at nærværende fredningøtilbud t1zl.giltyses
som servitutstiftende på matr.nr. 5~,5!,15.!.15!,6!.og 6.1.

Kirkeministeriet, den 12. november 1951.
. : P" M•• ; .

E. 'B.
Aug. R08aenFm.

På menighedsrådets vegne skal man herved tilbagesen-'
de sagen vedrørende fredning af ovennævnte matr.nr.' tilh ...
rende Sk1bi1d kirke, idet godkendelse herved meddeles.

Arnborg pastorat. P. M. V.
Niels Lund

sognepræst, formand.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 80,
Herning købstad m.v., den 15. HOV. 1952.
Lyst: tingbog. bd. 1/27 nr. 296/135.
akt: skab V. nr. 371.

Sølling.
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R.esUUlnga.
formular

D

REG. NR. /~~/
Justitsministeriets genpartpapir. Til skød~r, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. 0:. (vedr. fast ejendom). '/' :,,'
//(

6bh,15~ den ø~tlige d~l,
Arnborg.sogn.

Akt: Skab 11/',
(Ud/1/du af domm"tonlo,et)

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

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

sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

I
I
I
l

l
l
I

Gade og hus nr.:
(hvor sådant 8'1d~)

Anmelderens navn og bopæl (kontor)~

Fredningsnævnet fol'
RiDgkøbiDg amtsl"dakreda,
Bolstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Fru Marie Christensen, Fasterholt,

tilbyder herved som ejer af,matr. nr. 6bh, og l5~

af Den østlige del by Arnborg
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:

En bræmmeaf 20 m's beedde i den sydlige ende af de to matr.
nre., jfr. vedlagt e kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ~.~ midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller

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

~~plq:Dt:xlilXlK

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

6!tl!,15~ af Den østlige del by Arnborg sogn,

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

Fasterhol t menighedsråd hver for sig.

Fasterhol t ,den 22/4 1953.
Marie Kristensen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr, 6bh og l5ø
af den østlige del by Arnborg - - sogn,

~nzl~]zxzxzxz~zxzxzx~xzxzxzxi~xzxzxzx~s~~~xfx~~~z
lM!.15 JlØZIlllIflXZlIIZ itlIIIzX~:X:lS:ilId0llzx
Det freded~ areal ses indtegnet på vedlagt e kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 6 / 5 19 53•.

H. Richter.
Jen.cn & Kjeldakov, A/S, Københl9h.
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 80.
Herning købstad m.v., den 16. maj 1953.
Lyst: tingbog. bd. 27 nr. 222.
Akt: skab ,O. nr. 35.

Knud Thestrup.
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