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Matr.nr.: las... l-Ioøbjerø by

08 aop.

Genpart

C! !)l

r{. Jnn. 1952.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

..
murer s. Chr. ~.r.n8en. 14~lb~lØ"l.

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

Moøbjørg by, /;/ogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

kirke.

Arealet beskrives således:

g~rden.

Fredningen har følg~nde omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
"lJ

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
S~'~'Q ba~ dog torblboldt 811 ret t11 ., optere ., hu.

~,I~l.~end~ ,21J • ey d for ,.en OR 5 'm øs t for m~rk veJ en, d er går

11.. ...1.

mod syd.
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For fredningen kræves ingen erstatning. .. ,-l

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Mosbjtrg K1rke
hver for s~g.

, den 2i - 11 19 5l.
Chr. 8arenløn

•
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranståe&de , .

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. 111. af Moebjer, by,

Moøbjers sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. (.D 124) l • J ••

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 16 1 19 52.
Karet.en. ._.

•
lnlJtllln 1 __«bo,en tor Uetekreda Nr. 11.

#rederlkØbavDø l.bstad m.v •• den 11. JID. 1952•
l, Y S T

Tinebog_ Hoabjerg Nr. II Akt. ~kab Q HR. 105.

((arate.

L. 140/19'1

~ 14

kr. 0,00

"I '.1

.....l . .lI"
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Matr.nr.: "Moab3ars
b, os 801n.

Genpart

249
17. Jan. 1952.

Stempel- og gebyrfri,
lovnr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

G~rdeJør Maltha Chr1.totter Andr.aulD, "~'A4er,.ardft~Mo.~~.rl •
. "

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

Mø.b3erg sogn at lade etby,

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

kirke.

Arealet beskri ves således:

i::nbna ••• ·.langs nordsiden af vejen nord for klrk.,ucJaO
p~ '0 ~. d.v.a. 40 • fra Qordre d18" .am' pnrker.1Dsapladaen
oat for kirI( egå.rden.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
"t,

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.

L.,



• For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for HoebJ "rg Kirke
hver for s~g.

, den 21 19 51.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranståefide

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. af by,

sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 16 / 1 19 52.

Kal'sten.

• Indtert 1 L&&bogen tor netakr$dø Nr. 71.
11'ederlKahavna K~b8tnd m.v., den 17. Jan. 1952.

L Y S '1'
?la8bogl MQabJere Nr. II Ak'. Skab a nr. 124.

Karat.en.
§ L. 14">/19'7 lir. 0,:;0
§' 14 _J 2.&22-

laU kr. 2,00

• 'j J. I

. ,
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Matr.nr.: 'l Mosbjørg b~
0l aogn.

Genpart

, .'

2513
11. Jan. 1952.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede
, .

glrdejer Chrl1btian 4\l11P8 Ly bro , Hoebjel'a.

aferklærer sig villig til som ejer af matr. nr.

Ho.bjera by, sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

kirke.

Arealet beskrives således:

En br•• lDe lup 81d8t.denat vejon ald tOl' 1rtn.,Ard. p1
20 ID.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
. ~

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles sku~e, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

kirken.

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra



lyse på matr. nr. af Ko.bjer« bY,

For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstaende fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Moabjerg Kil'ke
hver for sig.

Hoabjerg , den 28 / 11 1951•

Julius liVbro.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranståeftde
J •

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

M08bjerB sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. (B 124)
Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den16 / l 1952.

Ku'o'hn.

Ind!..,r" 1. iagbogen for k."akreda Hr. 71.

Frederlkahnvno K~b.tad m.v., døn 11. Jan. 1952.

tlngboel MoabJerg Ur. II Ak". Skab ? Hr. 269.

Karoten.
L. 140/19'7 kr. 0,00

§ 14 f.~O_
Iali kr. 2,00

l (

~ J.... J

,.
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.1 Matr.nr.: '.I Hoebjera b,
Ol .Dgn.

Genpart

514'

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.·1

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede -;::;. I

L

erklær er sig vi11ig til som ejer af ma tr. nr . af
l:t1oabjeraKo.bjerg by, ." sogn at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri peliggenhed af
kirke.

Arealet beskrives således:

En b~~u. laD'_ .~d.iåen at veJeD "d t~r kl~.g'rd.D pl
2u me\0r hen til bO liD18 40 meter :r. ~.'r. 'lIe, al' '0.vl_\ pl
\,.A ....... +
av •••••

Fredningen har følgende omfang:
Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
"(,

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende.
eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder. vogne til bebo-
else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende
genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det
hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand. der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig. Ol ••4 relp.k' .t DU p~-
hvilende h_tt.leer ou ••rv1'u~ter.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for MoabJerg rarke
hver for sig.

, den 1952•} / 12

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranståeade

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. H"b~",af by,

Hoabjorg sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt .• 124.

Fredningsnævnet for Hj ørring amtsrådskreds , den 6 / 12 19 '2.
lnrlt.en.

Indtørt l J~gbog~n for R~tlkr.da Mr. 71.
Jlrederlklhavna Køb81,a(J m.v •• den 6. Jec. 1952.

~1ngbogl Moabjerg Nr. I Aktl Ukab R Hr. 55.
Kar~t.n.

L. 140/1937 kr. 0,00
§ 14 - g'90_

lalt kr. 2.00
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