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REG. NR. ·./7~o QOI -{III -'0
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerleontoret)Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)
eller (i des0nderJydske lands-*:...".1'1.
dele) bd. og bI. i ting-J.lIget 80&1'
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

heal8lt 1 h6da1øg .... nn tor 'Vt'tou
.ater!dab.'tda dea !)fif 1.9'1. """Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.: Otto Ilørboe. Fredningsnævnet for

(hvor sådant flndea) V'b t· d k d
1 org am sra s re s.

Købers } b I• O æ:Kredltors p

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 28a J_-" la, 0l ..... Mat at O, !c

af ..... t ltoYeddJ.td by J..... sogn,
erklærer herved, at jeg aT"hensyn til .hlll,_ kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod ey d
af kirkegårdsdiget og iøvrigtJtf 1•••t at a.t "••tll.. ..l at a... 28a oI

etl l1au 1 torlsaiel •• af dett~ -Ul u.t aldllp Hel Jat • aM't ea
1i.l. tr. l1J'keprd.'Ut IlOI'WJa't11g. Iljfttle pual1al med fOrM".
Ua1. til o., _,-dUp skel .t 29&,

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for IUIlS" ........ ~ 'for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. • atl_

, den 1951.

Til vitterlighed:

ø.UI tortae.
.. pepn."

I'le18 lt.. n:U;~d3.Dlandpost •



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1951.

'lnil~'8t 1 ret.Jkr..;~s nr. Tf. tJld, ... tø~:st~d_.v.
de" 7.1.19~2.

••••• '.fa.;e And.8r.ø
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REG. NR. /7~t:J
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve. kvitteringer til udslettelse

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

lOb m:fl. J'unget by og sop
Købers } b I. o æ:
Kreditars p

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)
eller (i de søndenydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. ~r., ejerlav,

sogn.

Yrem1agt 1 tredn1IlgSllæ'f'fte't tor :Viborg
qtsrådakreds den 28.12.1951,.

Gade og hus nr.: Otto Xiø:rbo 6.
(hvor sAdant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet fo'r
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. lOb, 27b, 2gb

af Juøgn by JuBlet sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til J~e" kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er inagået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu bm- eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begr~es moå
af, kirkegårdsdiget eg iØ"lfigt af .% torannæ'f'nte lIIil tr •• ". 1 dere•• ih.d.

,den 4 .l1Oybr • 1951.

således,- som. det fremgflr af det deklaratioeee 't'eel:læftede kort ..
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Junge" øoeJl,hyer for siS
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

JUBlet

Biels Jerthelsen.

Til vitterlighed:

l., H. Jepsen
tørste lærer

Henry CoTtsen
sognepræst.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 2O.JlOY. 1951.

otto Kiørboe. v. Rasmussen. Laust ~ndergård.

T1nglyst 1 retskreds nr. TIt ~kive købstad m.'V.,
den 7.1. 1952·•

•••••• ~age Andersen
lcst•.
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REG.NR. /7~o
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (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.

he.last 1 freda1aganævnet for
aatsrådak:reds den 28/1? 1951.
Gade og hus nr.: Otto ·Ktørboe.

(hvor sAdant flndes)

Akt; Skab nr.
(udfyldes uf dommerkontoret)4~ Junget by og SOgD.

Købers }
K d't bopæl:re lors

T1bors
Anmelderens navn og bopæl'(kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsråds~eds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr .• øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matt, nr. 41

af Juget . by 0l sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til JUDget kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er. indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården,

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrall'lses mali
~hdsEliget og iøvrigt af 81' hele a •.nr. 41

således, som det ft:eægår af del deklatalionen vedhæftede kort-.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for J ...80ø-,""Te-tor sig
F fd' k '" unge" __ ø ..or re nmgen ræver Jeg mgen erstatmng,

, den 25.ju11 1951.

51els M. XnuW3en.
Iristen Kristensen.

Til vitterlighed:

Henry Cortsea



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 20 1951."'O'Y.~

Otto Ilørboe. V. Rasaussea. laust Se.de~sård.
fOranoævnte e3endom ejes itlg. tin&bo~n atl

l. gdr •. Ohr. Ande:rsen l'iøjbækt2.tru Kar1e Balling Engalsen,
,. fra Siln e San dby :lo11er , .
4. Arbmd. Anders Anuaraen Møjbæk
5. thorval.d Andersen Møfbæk6. købmand Hans Andersen Møjbæk.

S). 'b efuldllægt1get tor de næ...nt e pe raoner til træder
undirskr61vne Bans A. Mejbsk. herved, a't aærTærende deklaratioa
tlng1y ••• 80111 bættels e på matr •.m'. 41 ifunget by og saga, i det
bemærkes, at jeg ikke kan enerken"de. at 1"1e18Jl.lCnudaeø er
rette ejer af nævnte matr.nr.

Itind1S pr. ROsleT, den 25.aarta 1952.
Hans }I;. Ms3b~k.

T1ngæyat 1 %etskreds nr. 77. Skive k0~8tad IIl.T~.
den l.sep. 1952•

• • • •• •
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REG. NR. 'l~o
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve. kvitteringer til udslettelse

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

40 mtl.
søgll.

JURee' by 0l
Købers }
K d't bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)Mtr. nr., ejerlav, sogn:

(i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands-

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

sog'n.
'r.alll~ 1 fredningøøæTnet for V1borl
aatsrldskreda den 28.12.195';1.. Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.: Otto Kiø~boe. Fredningsnævnet for

(hvor sådant findes)
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37, kr.Stempel: øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr, nr. 4ct 4d 0& 22

af efl by oc sogn,
erklærM:1ft~ed', at jeg af hensyn til J'uag.' kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er inagået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu laltl eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod liSt 0& 814
af kirkegårdsdiget og iøvrigt m- pi aatr.ar. 44 af' • lillie, der fra IlOrddtcet
følger ejendommens østre skel aot deta ao:rdre skel mod vest Olderefter en linie, der ~orts.tter dette .od ~.8t.til de. l's.... af
el1 linie, der tra aydskellet 1 50 • afstand fra k1rkediget all .od
.ord

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for J'uaget ..... liT.t lir
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. ' ••

Jogn ' den 25.3ul1
~ist.n Kristensen.

1951.

Til vitterlighed:

Jlenr1 Oortsenaelnepræat.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den

- Otto 1C1ørbOe. V .. Raaaussen. L&us~ søndergård.

tinglyst i rQtø~reds nr. 77, Skive købstad m.T.,den 7.1.1952 •
•••••••• !a ,:;e AndaToenkat.

li &''..
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Akt: Skab nr.

REG.NR.~~O
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