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REG. NR . .t()~'H
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse,e og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

.'.

e
•e

Akt: Skab nr.
(aclfyldes 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.

by og SOøn. Købers } b I
Kreditors. opæ :

l
I

A. Xrlstiansen
tf. Laus tsen •

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

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

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

'b og 30

af lljerre,Jray ". \' "by Vester 'B';exrear. , sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til kukes""'fne belIggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskredJJ~P~~''l, 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 *aa eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården. O O cl

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod 1. g n rtf
f k

, k • d d' ., t f syd ,VGSa lr egar s 1get og løvng a slledest. Mod nord af mat1'1kkelsk~11et mod
4&. og 4e og dettes for lærlgelse mod øst, 1 8s1; af de1;østre titel
at ". for1an~t mod nord til den tornIlYIlte nordre grænse" 1 syd
af matr.nr.skellet mo~ 108, og dettes ~orlaogelse .ou veet og 1
vest en linie 25 m fra kirkens vestre dlge parallel .ed dette f%&
arealets nordre til dets søndre skel.

Fredningen er ikke til binder for opførelse af de til aAl'derul
drift nødvenJ1ge bygning_. der dog ikke Id lægges kirken aamere
end sArdena nuværende bygninger.
sB:dls, ~~cl~2're~f,fi.8Jr 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

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Vester lijerl'egr.v sogn.

øl

r

13~erregrav' ,den 24. ,n11
!risten Andersen.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRAoSKREDS.

VibOig, den
2O.'urtl

otto fC1øz'boe. T.. '!tasllusseft.
Indført 1 .1aabogeD tor r~takred8

den 22.aep. 195'.

Laust lførsko'f'.
nr. 63 Ro~ro kahsttid m.v.,

'L.Yst. • • •
Anton Nielsen.

Genpart ens :rigtighed hekrættes •.

lMnfngsnævnct for ~
Am~sK·<:'!2.d.s1.o,'~r~~ - ':' o i-n "'C:- k

\J Ldl. I,::: '1,.)
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REG. NR . .20~1! N

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

Akt: Skab nr.
(nd,fyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

Købers }. K d·t bopæl:re lorsby og 908ft.

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.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 3d

af Bjel'regray by Tester B3errettray sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til P.~erre~ay kirKes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgaet 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 ltMr- 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, begrænses mod SjrQ
af kirkegårdsdiget og iøvrigt.iH-

1 øst og vest af mutr1keltll:ellet og 1 nord
af en linie 10 m fru tiiget parallel med datte.

Fredningen er ikke til binder tor, at de på arealet li8f~ende
'bygnin.;er opretholdes, l.iGesom ejeren har ret til at opføre et
tørvebus øst tor Stttehuset.

_ ~1W-Etr~~Jr 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
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Vester njer:regray sogn.

B;1el'regrey ,den 24.ju11 195~

Ohr. Jense D.

Til vitterlighed:

A. Kristiansen.
N. LaustsS'l •



l'"I

P'edningsnævnet fo, Vibo'g aml"ådskreds modtage, fo,"nstående f,edningStilbu1.1de, vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom. " \-

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS. ! '(\\
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Viborg, den
20.~un1

Otto 1:1":1bOG. ". Rasmussen. Laust lførskoy.
In-.itør t 1 daabOgen tor l'etskre,is nr. 6' Hobro

den 22.sep. 195'.

19~.

Anton ~1e18eD.

Geapartene rigtighed bek~tt.s.
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"'E' kort-genpart er nøjagtig genpart af det originale kort lIedrcre~~jendommen(,
l} fJ IJ /) -lf n. 12, ... r- _ ..- _ • _
.? i}1r..,'0'~W,iw~1~~:'t..attesteres herved. ~l ~ •

JU~ r.r /J ,..,~. r: r (:,-t ,PI
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