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Til vitterlighed:

B.H3Qrtb-Jensea. A.C.V~rneru~n.
Det tiltrædes, at nærværende frednlni8oall:laratloll tlagl,yses

som sel'Yitutstlfteade på mutr.ar. l~ o~ 5l~ 'orala, by Oz BOga m~d
t.liende fO"tl'eqolda-

SålllDg. den til pr.steeral'edet b"reatie ban rued .. dsplada
saat åen dd at presteaArJens &re81, .;ler lig~r 1 ualL1Jelbar til.
tnytalD& hertil, admtnlstreree at ~e kirke11,. myn~lCheJ.r, træfferklrkem1nlste-rlet atgørelse af ayplacering af praategArdens bYI-
n1o,;,-er herunJ.er tl111.~;l sl,;lve bY6Jopl.:l:u~a aal1lt till-ygnloøal' m.v.oi

Restilllncs-

formulor OIIbygnla~er, der ændrer prwutejiårdena u..oeenlle, \lODset frednings.

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) la, 518 Vornlnd

eller (i de sønderjydske lands- b- - .
dele) bd. og bl. I ting- ~ u~ aJ Gl.
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: SkaII nr.
(ødJyldesøf dom.","".",,')

Købers }
K d't bopæl:re I orø

D

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre .

. Deklaration.
vr'OOoteJtårJSu urel 't

UndertegnedeIdel' er ejer a malt. nr. l!, Ol> 5~ <Vol'Dlng p:r~ateoård)

af V~tnit1'"" ~ by 0' sogn,
erklær~r herved,u at ~ af hensyn til Vo r~lne: kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, 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 *en eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, .1l8gFØlRSOS mod
af kirkigårdWi~~f

er den del at bavtaa, ,ler 11g.;er veGt for en
Un1e. lier (,Il"bUea 1 nu~t mad IItulhuaets vestre gavl

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påt~dcbcrcttigct med hensyn til don pålagte best6iiimehe, der kan tiiiglys~~ på IJlin t'j"'lluum.

er fredningsnævnet. for Viborg a.mts~ådskreds sa~lt-menighedstitdet HM' provet1udval,:;et for
For fredmngen kræv~ jeg.lllgen erstatnmg. M:iddelsQII.-Søn,lerlyng herrejer •

V<.Irnln. ,den 25.3unl 195)..1

Fruersård re_arsen. AnJers fiorglrd
Michael Knt:Jsen

Jensen & Klrldskov, AIS, København.
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dekliirationell. P.H.V.K.F.
I.Bengts80n

~ .
• 4 k1rkell101ster1eta fez l'4l01$1.

foranstående fredningstilbud. der \'lI 'Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager
være-llt--lingl~-på.-den-.foraaRæYftte-ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den ?O.deo. 19S,sv

Inuf~rt 1 ~~6\QØen for rotskreu~~r. 78, Vi~ori købøtad c.v ••
den 6.j:.tn.l~5'.

Lyat •• • l

• • Holm.
,
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Gt;npartEtad rl~t1Jheu 'bCiltrti:lftea•.
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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 bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skall nr.
(ødfyldes af dommertonI<J,et)45.488 Vorn1ng

by og sogn Købers }
K d't bopæl:re 10rs

Gade og hus nr.:
(hvor sådant ffndes)

Anmelderens navn. og bo~æl.(kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre,

Deklal'alion.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 458 og 488

af Vorn1ng by 0i sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Vorning kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskr~~JJ9dgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nolliiV6et/Yggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kaa-eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som don fornævnte bestemmelse angår, begFll:ASiS IBSQ

af kirkesårdsdiget og iø"rigt aier hele a.nr. 45a og 48a.

Det er en selvfølb~' at ejeren i tilfælde af brand er beret-
tiget til at cienopføre den nedbrændte bygning.

siHmtes, sOIlr-tiet-fremll'år af d(,t d~ieRell ·..edH:I!rted.. karL

P{lt~l!cbcrcttigct ITIcd hensyn til dsn pålagte besteuJluelstl, UCl kan lingiyses på min ejenåonl,
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. '{orning sogn.

Vornini ,den 26. maj
.~ C. Nielsen.

195~

Til vitterlighed:

B.Hj orth-Jens en.
H. C. Erichse.

jensen & Kleld!>kov. AIS, KøbenhlVn



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 2O.deo.
Otto Ilørboe. V. Rasmussen.

In <.iført 1 dagbo ~en for r ets kl'eJa nl.
den 6.jan. 1953.

195~
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1:.Pe .le rsan.
78, Vibor g købstad m.v.,

Lyst. • • •
Holm.

I J
I , Genpartens rigtighad bekræftes.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

REG. NR. /,PII4' d
~I.'

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

eller (i de sønderjydske lands-

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(a4fyId •• al dom", .. kontoret)

45b Vorn1ng b.:.:
og ao :lO.

Købers }
K d't bopæl:re lora

Gade og hus nr.:
(hvor sUant flndes)

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.

45b

af Vorn1oi by O S sogn,

erklærer herved, at jeg af hensyn til Vorn1ng kirkes frie beliggenhed overfor
fredni~gsnævnet for Viborg amtsrådskrej~ÆL.~l\dgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nog~ll>euygg~se, 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, ~gFallu:ell mod
.af.-.k.idegåIdsdigeLog...i.øurigt !tf

er hele m.nr.45b •
.Jet er en aelyfølse. ut ejel'en 1 tilfælde at brand er l'el'ct-

t1~t til ~t g<lnopf.Jre den ncdl-ræn.ltel:ygning.

s;l1~-det.-fFemgt1T-ltf-det--dclclarlltionen ~edhæftede kort.
P~t3!eberettigct med hensyn til den pålagte best€aTuuelse, dt'J kan iiugiyscs på min ejendoln,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for 1!orni ns ao.,-rt.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Vornitl_; , den 26.ma3
J!.;lrie lC~elU3cn.

19~

Til vitterlighed:

H. C. ir10haen
Børbæk pr. r~rup.

Jensen &. KJeldsko\', MS, K"benhlvn.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 195~

Otto I{1Øl'lOl;

20. ieee
v. R~smU3a\;n. K.r:; .11rSZtn.
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In ...f~rt 1 dugto~n tor retakre.is nr. 76, Vlhrrg k"~stoo II.Y.,

den f.jan. 1;5'.
L"ot ••••

Holm.

Gcn~rt~na r1gt1&beJ bekræfte.~
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BestIJllngs-
formular

D

REG. NR. /PtI'J C
10)" ,,'.l/Y., . J "-

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (i desønderjydske lands- 48b Vornln ~ ~Y a~
dele) bd. og bl. I ting- Sagn
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(ø4hldes AI dommerkontor.t)

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sAdanl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

Deklal'alion.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 48b

af Vorn1ng by Q3 sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til vorn1ng kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskresl§Js.i!!Pgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nog~\Ileb:ifggelse, 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,.l1llgu"Dlililli 1R9&>

al-ki&:kegåsdsdiget-og h!migt ef b ler c e m.nr. 48b.
D~t er en Q(;;lvfølge, ut e~eren i tilfælde af brønd er 'beret-

tiget till I:It ;.;enopføre jen nedl:r.cr1\lte bYbl'11ng.

QI~seffl det freæsår af dc>t dek'aratieften vedhæftede ko!'t?
P"h:alohorotttnot 'f"'l"l.o.r4hn"",," ..;1 rt ................\1..........'" l. ....,..."'.............,..,,1..... ...,1,..._ 1~,..._ &= __ L.___ !l! " "_ f......... ~ _& b ~J L U,",1l puul5'"v IJw.>LIli;;iU.l1Ulli;;il.>C, Ut;;1 l\c111 LIUoIY:Jt:~ lJC:1 111111 CJCIIUUII1,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. VOl'n1ng BOiD.

, den 195LVorn1r1g

ll.Madsen.

Til vitterlighed:

B.H30l't-lensen •
H. C. 81'1daJen.

Jrnsen & Kleldskov, AIS, K"brnhlvn
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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 20.deo. I95J.-

otto Kiørboe. T. ~aemu~~n. K.Pe~er8en.

In-lføl't 1 ...agbo@n for ratskreJe nr. 78, vnor g købatuu m.v.
den 6.jun.l~5'.

• •
Holm.
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/: ....I.t l~bl~n:>"vnet for "f'i"'tii"~

.:.,.'" ..~.l. •8.JM iSS;;
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Akt: Skab nr.
(udfyldes .f do", .. ertolltoret)

------ Fredning~9'ræ71.5e
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9tint:lerlYl?9"Herred
7:JilJor9" nmt
T'Taal(orhold 4:/,,000
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