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Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)
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h. t. lov 140/37. ,,
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Undertegnede, der er ejer .af matr, nr. t\

\

\
af Thestrup by og ,r sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Thestrup kirkes frie ~eliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor ~rmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller fofetages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kab virke skæmmende eller hæmmende \for udsigten til
eller fra kirken elIcr kirkegården.. .' i ,

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begræn~es ~,
,af kirkegårdsdig~t øg- iø-vrigt af. : \ ..således: mod vest af byvejen til ø~trup. mod

\, \syd af en linie 8 ro fru det søndre kirkedige pax;';.ille\ med\det·te,
mod nord af en linio 30 m fxs det norJre dige paral~\'el med <lette.
mod øst af en linie 150 m fra det østre dige paralle~ ~~d dette og
fOl'bindenue den. norJ.llge og den sydlige grænse. r \

Den nord for kirken liggende plantage må oprethotde$' som sådan.
Fredningen sld. ikke vær e til hincler tor opstilli~g af de til

et savværk nødvendi~ bygninger, der dog skal anbrin~s nord for en
linie, der'mon vest forlænger det nordre dige og ve$t: for en 11n1e,der mod nord for~n~~/,det vestre dige. \
!Jlicbls,tu-deelEfr~8U~1'<rcKlrrationen vedhæftede kort. !

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

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Testrap sogn.

, den 2~.juliTestrupgå:r d
}4c-jl'tin Chrlntensen ..

Til vitterlighed:

A.. Kristiansen Age Nielsen



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS .

VibUlg, ueu • 1 n~ ...
l ';;I..} ~20. juni

Otto Kiørboe. V. Rasmussen.
Vesterris d. 8.171953.

Herluf Ano.E:rsen.
Inaført i dagbogen for retskreds nr. 63 Hobro køb5t~d m.v ••

den 15.juli 1953. \
Lyst. • • •

Genpartens

G.Michill Jensen
ket.

rigtighed bekræftes.
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