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Matr. nr.: 11.H.raeatod 80lna
nor:5re del.

Genpart

'701
1. Aug. 1952.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

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

del ~n at lade et
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri,peliggeilhed af

ller •• eied kirke.

Arealet beskrives således:

l) skråningen lanKa kirkegårdene nordre og ve.~r. dlge
t

2) en bramae .~J~or klrkøg~rden 1 en brodde l 11n1e .ed
utro nr. lut. nor\lr~ okel.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning,ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
•• I

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 vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning. •• • ~ • 1 "-' ...

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses ·på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig. OB •• d ro.p.lIt' at au-
"-'-'Ae ~~ lWbleAlm. ~Øf'~'U:M~11?j ørring amts råds-

kreds og menighedsrådet for ifgjraeated Id.rke.
hver for sig.

, den 19 52.Hormeated
. l,

Jena K. Chr1at1an •• o· , •• ).: • \ ~ l

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
, 1,1

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

lyse på matr. nr.
I'<Dc:r dH«-e liel.

af

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. . , \

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds ,den 1/ 8 19 52.

Kar.teD.

In,Sftlr'\ 1 l:.8gboeen tfJr jr.e'akrtJo tir. 11.

}·red.r1~.bnvnlK"btiUJ a.v., den 'I. Aua. 1.952•

L Y S t

linabo,. H~rme8ted Hr.
D

Akt. Skab/.r. 1~.
VJ eat, Beckett

kat.

,I ••

L. 140/19'1 kr. 0,00

§ 14 2,All

.J

, j

r ,J I

•• J , .l.

AGil ..... , i.
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{ REG. NR. /J'-?.2 ~ %-

Matr.nr.: Genpartl!. Hen .. t eCS801118
nordre del.

'-104

1. Ae8. 1952.

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

Anmelder: I

Fredningsnævnet for Hjørring
amtsrådskreds.

Fred ning sove renskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ej er af matr. ur. la af

th'Z'1Ie8~.d 80&D. Ilor~re ~i._ del, ~iii.f\t lade et

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

H • r a e • t e d kirke.,

Arealet beskrives således:

hele haven omkl'lng huset pi _tor.nr. 11._

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

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

1

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignendei'~

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

ki rken.,

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke fipde ~ted. ,Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

=



·' For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ej endom, dog uden udgi ft for mig. Ol .ad ,... »aln af DlI- pl-

b.,l~~'O:tA"eOr.et1l~#Jhævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig.

, den /22 5
19 52.

Yr~ ~artlnt rOder6eD

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
• l)

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

lyse på matr. nr. la
sOll:n •
.... iliaD

af Heraeate4 Socu Ilordr~ del.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. (l) 11) I , ,~ J

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds. den 7 / 8 19 52.

rr.d.r1~abaYD K.b8\&d e.v.,
L y :, T

den 1. .tq. 1952.

;
't

lir. Åktl Skab ISJr. 468.
I

Vl.1.eaa~t.8\ torev18t.
'tila.t)' 13.*.~t

k~'.
,I, L. 140/19'1 ko... 0,00
~"

~ 14.._ - a.AP
r lalt· kr. 2,00l
Ai,
"
, e"II,,~
I,

" l



REG. NR. '/;j'.2~ Yj~-52.
Matr .nr. : la lier•• st.d .0'11.

oOl"dr. iSel.
Genpart

•

'7\)2

7. ÅlIg. 1952.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

r Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr."p'r. af

del ..... at lade et

areal af dette matr. nr. frede for a t sikre den fri, ~eliggenhed af

kirke.

Arealet beskrives således:

• hele baven omkr1ng bUI.~ PQ mail".br. 1&•

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes
j

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 vi rke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig. .a _t., t A
OS •• u .... p_ • ue DU

P'h~l\4!'l~lf>~H f!J& ~~net for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for l-iø nn es ted kirk e

hver for sig.

, den 29 / 6 19 52.

f. Bolander.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
li

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

lyse på matr. nr.

nordre del.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. (:"'71)

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 7 / 8 19 52.

Kar&~.n.

IDdt.r~1 Iagbogen tor R.t8~ed. Ir. 11.

freIJerUUJhl!\VD8 K.batad a.v., den 7. AUI. 1952.

L Y 8 T
Akt. Skab O Ir. 160.

L. 140/19" kr. 0,00
I 14 __ - i.09_

Ial' kr. 2,00
," J ,. ',\

, . l li
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REG. NR. /,H.2 ~ tø· s ~
Matr.nr.: lak Herm.ated 8080-

nOrdre del.
Genpart

'70'
7. Aug. 1952.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. l"'. af

Hørlll8..ied 8ucoa nordre ." del

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

H • r m G • t • d kirke.

Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på ar~alet må anbringes
~ J

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 vi rke skæmmende eller hind rende for udsigten til eller fra

kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig. 0l ••d r.apekt .t O~ plbv11eade
h~tt.l.8r og servitutter.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for lie1"1ll.at.d KirI"
hver for sig.

, den 12 / 6 19 52.

l<lch' Ned.rsa.ard

irmd. tor I.M.s Samfund.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
II

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

ly s e på ma t r. nr . af H,n.st.d .0"'.
I1Jrdre do1~

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt. i) 71.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 1/8 1952.

Indført 1. iagbol'.n tor n.takr.de 8r. 11.

ll'f,uS.riksbI1VD8K.bltad •• v., den 7. AuS. 1952.

L Y S T

Akt. Skab Q Ir. '48

,. 140 119'7 kr.o~.~)
i 14 - 2,00 , I

kr.2,00

. , '
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Matr.nr.: Genpart

lau llørmested
sogns nordre del.

8. Jan 1955.
140

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

Men1~hedsrådet for Hørmested sogn . :.

l.,
erklærer sig villig til som ejer af matr. qr.

Hør.mested SOgns nordre fff~ del
lo!!! af

',,, ~P'at lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri,~eiiggenhed af
\

kirke.HØrmested
I , '. • J J ~

Arealet beskrives således:

kirkeDa parkeriDgaplads Test for kirken .·den kommende ud-
T1.deløe.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller bep'lantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes ,
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignendel;

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 elier hindrende for udsigten til eller fra

kirken.



l&leiredningen kræves ingen erstatning.
~er enig i, at omstående frednin~stilbud tinglyses på lft'iIf'ft dets

d.et
lfotnæynt~ El.jendom, dog uden udgift for-øf!lgOgmed respekt af nu påhvi-enae Aæ~~e~be~ o~ tiei~itutter.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-
kreds og menighedsrådet for HØrmested kirke.
hver for sig.

11ørm8s t ed ,den 22 /5
Ellen Sever1Dsen.

Martin Pedersen.
Holm Nielsen.

fmd.
Orla Holmen.

P. KraB_

Chr. Andersen. Oskar Pedersen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

l~lyse på matr. nr.
nordre del

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
en genpart henlægges på akt. ;i>. 7/.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 1 /8 . 19 52.
lCarsten.

Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses aom serT1tut-
stiftende p1 matr. Dr. ~ af Hørmested Sosna uordre del, dog med fØl-
gende forbehold .nSålænge arealet administreres af de kirkelige myn-
digheder, træffer kirkeministeriet dog 'uanset nærv~enae deklaration
afgØrelse med hensyn til eventuel opfØrelse af bygninaer på arealet,
forsA.vidt disse skal tjene kirkelige formål. II

Kirkeministeriet, den 30. deoember 1952.
P.M.V,

.1:. • .13.
Arne T.ruelsen.

Fm.
Indført i Dagbogen for hetskreds Nr. 71.

frederikshavns Købstad m.v., den 8. Januar 1953.
L Y S T

Tin~bog: Hørmested Nr. Akt: Skab H Nr. 217.
Karsten.

L. 140/1957 kr. 0,00

~ 14 -_~.L22.--

Ialt kr. 2,00
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Det med r0dt skraverede areal
pålægges aervi tut om 1'r~dning.

~
'/t:'r"'ce7? 0/

:L7@.7'I: Nordre geZ

JlG/·fi~<!'.s6-dS~N~.

;;rør'N") c/t!..Jrrt;-"d..
..;g/OrriT7Y An-;t.

(/"ct?rd~yec ~ a..n.Zec6u.uy 0/ cuz.y<yS/'U_7j7
~/unL /9~J'"
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