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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(ruifyldes øf dommetlrontoret)

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

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

sogn.

l .... "Ve;1erele", Købers }
by 0i 80gB Kreditors bopæl:

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration.
UnderteitØl,~.'~~YM~ nr.

la-
af V l I by sogn,
erklærer h~;t:l$at W'af hensyn til 0' kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~~vnet for Viborg amtsrådskred;r'If1U~_'å, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu.kaR eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

geR del af min ejendom, SOAl: seR ferrtætfJite eestennnelse angå!, 9&grll'Ai'i'i mod
ai ltirkegår8Beiget 98 i~"rigt d

1'1 forbehol\ier Os at mAtte 1It,.~ præstebOlle 0l have pA
præsteprdeu ~ord•

.Den del af .-or ej.nd., som døa forl'18lftte beat.Delse aapr.
er dela præsteprdaha ..... 11.'1•• der ao"" nord l-elranses af k1rke-
,f,rd•• 0l IIW fist. syd 0i vest af matrikulalcelle't. dels et 8r••1
a f matr .nr .lw b.11i~;el1d. nord tor ld.rkeg4.rd •• 0l be gnma.' 1IlOdsyd
at g8u •• , IIOUøet Ol vest af _tr1kelekellet og aoJ 1:10rdaf ••
11111e1 ea a:fatatlld at 100 • :fra det Dordllp ktrkep.:rdsd1ce o,
parallelt med dette. EndYidere o.fattes •• tx.nr. 'I Går og byia
prest.alrdauti'l81&e" erby;erft1" dette matr.nr. 1 s1n helhed at _r-
",artmde deklaratl0lle \ '
~~e~~:n?'l~~fr:~~'\f det deklarationen vedhæftede kort.

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på ~ ejendom~ •
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for

For fredningen kræve$ j&&-ingen erstatning. provst1udvalget for
Houl~jeri herred.

, den 193.
Tejersley- 22.6.

Te~er.l ..-AlJt-!bors. præete&irdaudval,.
Orla S. cTobnsd, Pejler S. Pedersen. !:riste. H.Vøller.

Ludvi, Christer,ø.n. ~lst1all Lau1:eea.S.Serenaea
Tal bor i Le tb.

Til vitterlighed:

J'.A •.Anuerse.
Mar1. Røat Ard Møller.



-~et for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil .,
være at tinglyse på den~m. -------FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRAT'D"'S"""K"""RL.J::flB&.-_____ -Viborg, den 1951. SOJA 8ol!levalat medl. at

PredAUpD.v'rU'" kaa jec 'tl1 træde fredn1l'lpn • .lidt boved.kole
. Det tl1tf,:~e~li,1;2f .. rlnå,H~I3Bin,.deklarat1.a tinlly •••
øm •• 1''''1tutst1ftende pi utl'.nl". la OC " Vejersla ....by og SOlD uJen
114l1ft far pr_te •• bedet. uOi med 1'ilgende 1'or1";81101&-

alance d.~ på_ldende a:reCll.~ administreres ar de k11!'ke11ge ~
aynJ1peder. traffe:r kirkeministeriet "fiørel. om ayplaeer1n, af
,r.te,41'dens 'byan1n;e:r pApræatelårdajordell. herunder til11"se .elft "
\y.8I,lan ••• aamt 't11bygnlni"% 0l oab;rgn1n ;.1', uanset fredø1npde.tlarationell.

r:I'-tli~:I1:rS'l\~3:rEf. ~~en.,.okt .195'.. _
P.M.V.. •

E. "fl..
A.Detble feen. •

:rreda1rliSftæyn., tor TihQt" aiatsri.,J.skre..i8 -.odtai4tl' toraoøU••••
freda1ngøt11bud med klrkem1Diøte%1etø turheh~ld. ~klaratione•• 11. 4t
YC. at t1ni1ya. på matr.nr. l.!. og ;, Ve:lersle. by o. sop.

J'REÆrU.mrU:YN.lS~ FOR V11'lOtlG AKT3RiJjS~:a.g~;s. •
Vlba.rg. den 2f..okt.1S5'.

Otto nerboe. 'f. 38sm118se n.

Inufen 1 ~QIl;oien tor retskreds nr. 56 11'1~aen.'t:or&Faur-
.koY birk, den 27.nov.195'.
Lyst •••••

mepad Jensen •

}ly\.,v~Jng!nævn et lur \'.- . ,

Amtsr.aadlU~rM~
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Put4 ~rof ~W~t1
cW (q'il.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommorkontoret)
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