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

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2 ø G
(i København kvarter) a stel' renning.

eller (i desønderjydske lands- Grønning sogn.
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art: nr., ejerlav,'

sogn.

Jl'eml ~t i Fredningsnæynet :tor Vibore;
atIltåradskreds den 9/4 1952: Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.: Otto Xiø rboe •
(hvor sAdant findes)

Købers } b I• O æ:
Kredltors p

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration.
U

.o,m, ertJid for .GrindersleY-Gl'ønn1ng kommune
nderregnede/oer er ejer ar matr. nr. 2a

af øster Gl'er.ming by Grønning sogn,
erklærer herved, a""~ af hensyn til Grønning kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af afl: ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ 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, hegr:ii'pses ,na
af. lcirkegårdsdiget og iflnigt- af udgØJ'.'es af hele DIa tr. nr. 2a.

hedningen skal ikke være til hinder for opførelse at byg-
Ilinge%' til skolen. hvorom sogn:.;rådet vil forhandle med frednings-nzvnet foxindeft byg~eplan vedtages.

såleEles, sam. det fremgår af det deklarationen '/eååæfteEle koH.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for G i
F f cl ' k ... renn ng SOgJll."'ver .øoror re nmgen ræver Jeg mgen erstatnmg. u .Li

S1&.

, den 5.decbr. 1951.Qr1ndersleT-Grennlng sogneråd
pr. Jebjera

Kresten Kristensen.
Jakob Andersen.

Peder B11aård.

M. P. Stisen, tmd.
Anton Nielsen. Jens Møgelvang.
Anton Kristiansen. Niels Riis.Jena Christensen.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 2•.januar
V. Ra81llUSSeD.

195f,

Guda. Sehiltte.Otto Xiørboe.

Tinglyst i retskreds 11:r. "f'l, Skive købstad s.v ••
den 2€.2.1952 •

••••••
Tage Andersen

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

Akt: Skab nr.
(udfyldes a,f dommerkontoret)

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

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

sogn.

Fremlagt i Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds den 9.A.1952
Gade og hus nr.: Otto Kiørbo e•.

(hvor sådøn! findes)

20. øster Grønning,- 9a
Vester Grønning,
Grønning sogn. Købers }

K d
Ot bopæl:

re lors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. ga af Vester Grønning by og 20

af øster Grønning by begge af Grønning sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Grønning 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 foretl1ges nogen beo
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende (or udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begFæBses mod
af- kirkegåråsfliget og j"vrigt!tf udgøres af den del af m.nr. 20, der ligger
nordvest for landevejen

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 Grønning sogn hver fo r
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. si g.,

Grønning d, en

Gustav ~akobsen •
l4.novbr. 1951.

Til vitterlighed:

A. Johs. Hansen
provst

En-- Nielsen
!ognepræst.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 2•.januar
V. Ra8BUSSen.

195f,

Guda. Schtltte.Otto l1ørboe ..

Tinglyst 1 retskreds nr. T7, Skive købstad m.v.t
den 2€.2.1952 •

••••••
Tage Andersen

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den I95L
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 2h øster Grønning,

eller (i desønderjydske lands- Grønning 8011'1.
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

J;r.ea.last 1 rredD1ngsIW'f'net for Viberg .
_t~råds!t2'eds den .9/4 1952. Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.: otto Xiørbo e. Fr~dni~~sn~~net for

(hvor sådant Ondes) V'b .d k d
l org amtsra S re s.

Købers } b IO æ'Kreditors p.

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

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr.

af øster Grønn1oJ:t by Grønning sogn,
erklærer nerved: at Jeg af11ensyn til G:r!lnn1ng 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, begfæHses moå
af kirke!:årdsdi!:et og h, vIigt aE "hudgør hele m.nr. c; •

så-l.edes;som det fren'!:!1 af det deklaf8HeHBn ;ed hæFtede kUlt.-
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Grønning sogn,hver tor

sig.

,den 14 1951.Grønning .novox.
Søren Resen Nielsen.

Til vitterlighed:

A. J ohs. Hansen
prOTst

Ejnar Nielsen
sognepræst.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 2'. j a1nar 195J.,

otto Ilørbo et. V. Rasmu.esen.. Gudm. SchUtte.
Tinglyst 1 retskreds nr. 77, Skive

der.J26.2. 1952•
Taga Andel' so n

kart.

købsta d m. v e,
.........
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Justitsministeriets genpartpapir. Til s~øder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

100 mfl. øster Grønning,
Grønning sogn ,

Akt: Skab nr.
(adfyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

'remlaet 1 fredn1nl&Snævne't tor "1-
bors øatsrAdakl'eds den 9/4 '1952

Gade og hus nr.: Otto n" rb06.
(hvor sddant findes)

Købers }
K d't bopæl:re I ors

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration .
l!ndertegnede, der er ejer af matr. nr. 100 øster Grønning

af by Grønn1ng sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Grønning 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, b9gr~aGQ~æsEl

af kirlEegårdsdigel og iøvrigt af er den del at m.nr. 100, der ligger syd tor
eD l1nje t~8 Dyer matr.nr. lOc 1 forlængelse af det nurd11de
altel af m.nr. lOd,

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 a.mts~ådskreds sa~t menighedsrådet for Grønning sogn,hver tor
For frednmgen kræver Jeg mgen erstatnmg. eig.

, den 1951.Grønning
Robert Jako1sen.

Til vitterlighed:

A. Johs. Hansen
provst

Ejnar lIielsen
sogneprwst-



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 195tj"

Otto X1ørboe. ~~ RaSaUSS6ft.
Gudmund Sehu:tte.

f1nglyet 1 retskreds "nr. 77. Skive købstad m.v.,
den 26.2. 19~2 'J....'. Tage Ander ss n

kat.
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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.

lOd. \Z!ste% Grønning,_ .
Grønn1ng soga.· KøberS} bo æl:

Kreditors p

Akt': Skab nr.
(ødjyldes af dommerkontoret)

Jr'.la,t 1 're dn1ngsnnn-ct to r Vi'tor g Anmelderens navn og bopæl (kontor):
.1Øift~R&~da.den 914 1952. ' . .

(hvor sådant findes) Otto nø't ~oe. Frednmgsnævnet. for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration.
.Oj[Z1e!'~ d to:r 0r1ndersley-Grean1ng ko.muneUnderTegmiae/(f"er er ejer a matr. nr. 10J

af lat •• IreDning by Gl'ennlØ& sogn,
erklærer herved, at ~ af nensyn til kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskrecR~'~Ypå, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af (~Ro ..ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af lIm: ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, hegræAses mod

af IdrlEegårdidiget eg iWYrigt -af lld&81' hele ".DI' .. lOd.,

rredDugen ekal ikke være t11 binder fo:t optllrela. at
'ysnln~~ t11 akolea, bvozoa ..gfterAd.~ Y11 forbandle me4 ~r.dalDg.-a-.net.tor1o{e. by,geplMD ?dtbges.

SåliGeS, seæ eJet fremgår af det deklarationen vedhæftede ktnt:-- frn,

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på .mift ejendom,
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Ilt 1

For fredningen kræv~ ~ ingen erstatning. ' .reno ng 40ga h~e:: tor
*14.

, den 1951.'%1nderelev-Gronnløg 80cnerAd
pr. lebjerl

••P. atieea. ~d.
l:re.teD Kristensen. Antolll Jielaeu. rens Mele178Dfh
Jakob Andereen. Kie1a R118. Jnton tr1atisrtsen.

Peder E11&4rd. Tens Jhr1otenoen.
Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den .. 19Si,

V. Rønussell • ()uda. ScbU.tte.

•••• • ••
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Akt: Skab nr.

:#,~ kr ~~W~tU
o/:Jbbu 19 f"o
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