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Aa~ l~54 d~n 16.jUDl kl.l6'o afholdt trtdnlDGØaævuet fo~
V1t<ll' ti C1mtsl'B~sk;r.ds mioi~e 'lau ,;!lt.lh.tlid kirke.

le.IJu1i ve tudl:l1.'l€lunævnch f:HH1leIliM;ZI POll~ud.1l c1v1Lolllller
n'l'boe, V1\.or[h Jet ..mt.avZa1sto zEljhau lllmtaV.,Urwpektør V. "f{ulllllldS-

aeDe Ovarlunu, o", \,let ::.ugn ..."VGl1l>te aw...lem fyl' Jlmes •• c konllr..unI ,

rflDtier H. :::. Ul.:::,,Jcn. J!.:v'tBliD.

Iwvniitu f~t~nd (';UiI,;xk\ilUI, ..t m.,"et llInHJl.åtEe f4.ir ~t 8li1l.~'

t1'8ue' aU..iler offiKrlurJ kirkell, ..lalll Jk".ia hul' kuru;ef; trede. __ri
frlvl11i ~ ve 3 pt. ,p:; nd at 'htkomatm.,dL~d, wlltn ~om tONlantUg e."8
ti f kOtlUl'Uflell.

ile pGr":lJner, d~r r.oåtul v....re lnLr\:,J lii:r,,~. er lnt1v.;iIsløt v.d
loke: ....t6~~d~. 1 ;;)t;.ltt;t!,.d.rO;6 ".~ cie hiltto.le UraJe, 2fr. de unde~
mødet 1 ..0& ve,~r. 1'rtHmlng åf ut.;ahr ved Jlt ..la k1rlut tre.1ai"
bilag, bvvzho:J OJUåD0rll.å vS r.limlt;he:lsråd vul uveclelt 1IlJV~lal4J1i.

Ler tlueto~eu du" fhra•
;.ja ; aa~i. tl'cJn1ng .t .tr.nl'. 4c,'a
:'31lllOsteå b~' o ~ au .... ftt to Wl/GI td.-
kuler.de urealer -Mælle. I3Bnuetlt-
pl~ds m.v.", stm •• tea b)' 01&BOp.

'IJI' ::Jll'/.l~t'Q so!Jrlurlld Dl~ltlt Bogtll~råJstOl'lD/IDd ~.tilprd.
J~J: S1::.Gateu mea1iheJdrid 111111d'ti;? fUtw'~"I(,jeo. Marinus AnderSI"

o, _pep l:Jl:a't .1Ja .1d.l3.D,..
Intl.'t'luere nI' 1IUI,~t kirkeY..,l'gen,dt ...t10t1<lIlbtolJt~i'lBr .!!'4Iiul'bol".
løvdit y~r lnt;en udt•.

/ .
Urll IIltH.ltli WAv6eSntet mod diln tc"J:~;;:u.ed' fr.dDt .... \JOg at ,

aO&Øulåitt tort:ebiHJ't sig ret til at forlæø3' n.j'. ø.t akOlebJ.-
n1npD ud ao.,J aosrteVGjeA 1 d(:lt Oilfcng iJO~n.. 1'.\iAt aUllner de' aø"-
venUs".

Wllrt'net ~r0ft<l,je SfAj.61D 06 ..af'dGlg- .•e Q.at~ f ter aAl;yd'ioc:e
k e n l e 1 $ .,

I..
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• I torbtn'leblil llH?,j den eJ ftivlll1i vilj Bennemtsrte fred-

nina .f 8"teal.r ved :J!l..f;lsted k,l.tte gP:iJt~G O~så sp'-IfJsdl..' oa fred.
Din; ~tmatr.nr. 40 Sl~iat.d by o~ ~OiD. t11h~r~n~.S1~~~taJ tOG-
.UD', "r ClliAtr.nr. ,& a;.;:s'., tYurttl lflS_ Uil2lt:,,~cn ln~en tlIclEQtll8'

')l'iHhtovea. IilUl1 ::;0111 fQrL;~ntU8Vej4i8 i;!f kOU\\IlUllen. suwt ti f to llt.ilatriltu-
lenIi. tiratll.~. l.l:lU.Lc.;~L1. vust og u~'dtor JiJn".;ted thit. og 1
~~tr1ItuleQ cøt'gnet oom nFæll~a iymn~otlkplui~ m.m."

!JIl der 1tig. tioabo",ea ln:.ten tickvwot t:<i>vestil matr.nr.
,. (Ii; "eJ Je uutrikulureue areal"r lDuli~",,1ø Ulhll}l'U fiD 'Ubestul't

krods ..t per;;i"tlU, r;l./:lhd.es ~t UJIJtl. ..I.ll ~iQ z'1 og tltlglJ .10& ijt
trednlo,i;&,iell:llll'l.rUoD m'tte a:ADaeii t"rf ......tJlIUk.t(~t,. blU nsvr:Uf\ .algt 61t
tet~a~le ap~rgumåiet o~ fteuolns uf u~utli~c d~ D~Dte stabler uom
en e~entll& trednin~~uQi.

llf 1 lil.. :SliD lnt\inl;iH~e'tti\.,. 11;;.t' ,;u.f~l' ved oN,ntlll
hltir.::I .. t&ooulee 'laet lrlul'<l,)lJt til m;;"e ,.<?l~~ •.•uto for "t ...
stH l1na til IIPiHgrimållit. bv"rhoo :llm'll:1 ted ,a0.l:lllrAd o~ w~n1ihllHilJ-
.,'11 blar v,lre't øplllc1 ",l t lt1iJVllll·~let.

SQwu:rålHllt UI6 t:llall1 ;:;heJwddlillt åd lnhlt ti",!t .." ln.~.
Vflr.loIl IQO... deD r"naU@,lf1 frl1it;nlng •. ;c, ~t OO&Hi r~ ,\lIlt fOl'behol,it
81& ut flJrlæot;e tlØjlilU ~t ok01øbYonln!r:~D ud maJ, aO~f.l~.,ej.D 1 ulIlt
ollf;,lDS 8u8Ded~'t altlil>l1L.U't \.lI1t n-.l.y~n·Jlgt.

An,,~r. h.:..:r ik:.e ",,1'103t =llhl6l \lQ\h.r ~<:.~*D.

Grmn~ærne tor G6 uc~trlkul~rect. ~r~wlera F~l).s gym-
nastikpiraJ.o m.v. fUlDj)i'o r klbrt ",f Lndtr1kolkl.-rtit, i.Hit 1U'.iGrae
over .. lt ~ræDø.r til l ..d ...·v...;St ~oØ.;e.k1r~el!;ård dl(if rt ....trUtUhNt
IU'iUl.

•
1.;it DmVtlCit f1n~er .... t .,,!øl. ti i glilfV.:/J; n lJVDte aU411ler

SOli et hd i e1~r1~iili:n:Jf' Jin.~.;teC1 k:lrk13u Om.:.,l ...;;llilef b~r tr\fIJGs,
, itt.JUUll~~a 11!1;,llllere f'ølgu lh~EI

I"tr.:'lr. 31i "'64<.: Ji.:.lltl::t.llld c,'y v. ",l,I~ BoJ".t dG to
ul4l4trlkuh'tadt areaale1'a .llt"iIlll es ~U'll:iI.l.ilt1k:plt.lds ~.y.".";lmeøt:.d by
"lA SO/&D. l:'ell&.;~n\.l. ve.at Qc:) e.~..1 t;.,r ;.;ll;Htsted ki :u, treJ.es, QJl.ledeø
lI&t der pi aruhirnlil j "\:li må Ike n01Eln: :l6rl1 ,:~lb: c ~'\~8ele•• hvaken
vlliJ'lit iller ilLlut1 .•i~t. t:lhr fcratiAdlorea n>iJ...lI1D tepl"'~tnl~s eUe~
and.t. Jer nu elt~r s\.:tl...re kilo virke l.ikJemu.~:Lle <;ll~r h_mende tor
u...ølg tlO til eller fra kirKeR o~ klri:.ic.l;ården. uet til: .01 Ullaut
kOllmunUl Ci't tarl~r;. fløJen at sko 1&t~'p1J;l},~n uj lDOJ. t4gaav.e ~eD 1
det Q.f~ll~. øOli!.ll;rlcet 6lr.enl~cr Mit niH.v"D .•i,~t•

.!JeanlA:rm~r. heliiLl;:nhec. /;it d~ ftti,)(lJiJlII enulel' og
cl. l1uYlAIl'e,låe ';,'&1110,,1' tre!lltØr at Ile' l1Wl'vdtunJe \i;unJ.fll ••• edhættedt
matrlkelltol'tkopl.

Jlitahhr~ttl~e\ medh,m~ya til fvru:lut~u~oe luøtea.
melaer. ~., .tl ver. ~t tlnslJse på de n~nte _r~~ler, er tr.dDln~a-
D_VO.t fur V1bulli Ioullh r~>.l.k:r. ;:>8 a,.:.;t ,1:eI11;P1i ~;;rlj ·,l~t for S1Ulfill~ t.cl

øOiD·
FCJ: f'rlHm1ng&n ,\ \16a ln~tn Gl'.ilt~:t(l1:i!,.

T h 1 \1 e ~ t ' !l. li: (l u:
M'~ :JI.I~-enl ~·rc6.n1-i:;:.Ir :llt\tr.nr. 3;.it4c .1 ·•.;.ted 1.:/ '-.)15



I.' - }-
""·i 81Oli;ena J'ht::n1ai at e<i:iltr.nr. 3ea,4c 31t:.~.ted b;, vts aOgA

ø~'l'lt to UØli:l triltularede Ul'e ...ler t h€lt.~.H:t 0013 ,.P'lJllea (U'll1t1GUJU\[,l~ds

ll.V.", 31mliated by u.; 0060 torbQl\4s ;",lom fUltilll teDt~r:lt.

Otto K114rbco. v. ,{<.JSIIlWl.;lCD. H. i. :ra }JullSli:D.

~ m0JtQ p&h~rt~ kenuelsens ~f~i~el~e.
J..tåC:ll lO:lll.lttet.

~ aE; t .baw8'ti I

otto K1ørhl.H;l.

Udølr.r1ftens rigtighed bekræftes.
~HEDNINGSNÆVNETFOR VIBORG AMTSRADSKREDS,den 21.april 1955.

Holm.
Indført 1 dabogen for retskreds nr. 63 Hobro købstad m.v.,

dg} 3.ma j 1955.• )lyst ••• . .
Anton Nielsen.

Genpartens rigtighed bekræftes •
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
tit og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

e
e
e
e

•
•
'''I

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 31 Sl~~si:i't:e d 'h';' Q 6

eller li de sønderjydske lands-
dele) bd. og. bI. i ting- 8'0 g.C
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
!'''~fyldp" nI dmnmerkontnre()

Købers } b IO æ'Kreditors . p .

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

Anmelderens navn .og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. '1

af Simested , by,. og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Simested kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået 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 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, begrænses mod VES '\;
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af

1 nord og 3ya af !tatr1kk~13'k.ellet og mod
øst u f en linie 8 to fra ci1&'et p~1·.fll1el ureelCiet tl..i.

·.c~;tpå f:ll"t::,:..let 11.~;c~n0.ehønsehul:J øn fre!;ldeles blive liggende •

»et fr:~dede areal
således..-som ~ fremgår af 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. ~me:.;ted • ga.

,den 2'3.3uli

Til vitterlighed:

~ge Nielsen
Marinus A>1oP'1'''pI't_



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19~

Otto K101'ooe. V.. tt::":;l.\l'lf"A3'l?n. Hano ('h-r. .. rfansen.
In·~f"""'. ~ ~Or.l'bo' .(>:0"'_ ....,..ttt.~~-...(..;'l.;~·, 6~ rttJ~,;:ru k,,"I:;:rtad

l. ""-I. III :l. (,~~ ,::.~;;,; .L: JO, "" _'_'" "'- ,

den ~2cs~p.1~5'.
m.v.

L;yst.... .. .. ..
}\nton, Nic lea n.

Genpart~na r1~ti~,eu r.ekr~rteø.

t,
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•
e
e

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

"

.-•

..
I

•,

Akt: Skab nr.
(udfyldes a! dommerkontoret)

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

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

sogn.

4f
Købers } b I. o æ:
Kreditors p

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

Gade og hus nr.:
(hvor sådant Hndes)

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

Stempel: kr. øre .

Deklaration .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 4t

af 21mes :-e;d by og sogn,
erklærer herved, at Jeg af hensyn til 81mf s.'f"J!d kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds'" er magaet 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 ~ 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 øst
af kirkegårdsdiget og iøvrigt .a:;.

1 nO~fiog SN~ af r~trlkkel~k€lleto~ mod
vest ilf 6n linie 10 ro. fr;~l 31cJllet mod kiTkegårJeø. pt-l'tsllel med
uette

således, som det fremgår af 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. ~1meste.a sogn ..

Simested , den 4.tlf•.V. 19=!".

Jens l!;l1'Up.

Til vitterlighed:

Ohr. N1~13en. Aage Nielsen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den ro. ~"n1 19~.

Otto Ir.1cr 'boE:' • Y. ~'.\at1.r::m:Er'. TIa:'"ls ~Jb"".m.msen.
In ...:f'-l:rt j .•d..;1'O&en ~Or: ;t~-t!:'::::re::s rrI'. f; P'01'1"U kø"'ntatl 11 ..'\1.,

d~n 2?'.aep.1~53.

•

Anton !{ii; ~r:Jcn •
Genpal'tons 1"1et1 ..;;~'ed rakræft.ea.

..
j'

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

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

Akt: Skab nr.
(udfyldes 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 } b Io æ'Kreditors . p .

18 Si..r..;stad by
sogn

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.

Stempel: kr. øre.

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

af Sim.ested by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Simested kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnot for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at def-på' den ·nedenfor nærmer.e-.bes~
del..~ffi-e:tendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigj, ...elleF---fOTetages ~gen be-
plant~hig-eHet_J!.ndet, der nu kan eller senere kan virke-skæmmenae ef!; hæmmende for udsigten til
eller fra kirken ~ilef'kiJ:kegården. _----------

~" _.---Den del af mil}.-e}Ell'ld"om,som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod
af.-kirkegår-dsdiget 'o'g iøvrigt af;""-

den hæk - ~or tiden Mirabeller' -, der står ved s~ellet mod
kirkegården ikke må være højere end 2 meter~ Menighedsrådet er
berettiget til ved bezkær1ngf at holde hækken i denne højde.

s:Hedes, som det fremgår af 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. Simested sogn.

Simested ,den 2'5.juli 1952.
Mette Mo:rtensen.

Til vitterlighed:

A. Kristial:'1s~n.
Elna 0ste:rgår d.



\
\,

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den
20 ··luni."

Otto Kiørboe. V. H~smussen. Ht.~n2 J111.'. rrS~1sen.

Indført i dSibøgen for retskreds nr. 63 Hobro købstad m.v.
den 22.sep. 1953.

Lyst. • • •
Anton Nielsen'.

Genpartens rigtighed bekræftes.

•e



t, lo-
Q).....
(/)

l..~f.,'.e

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommfrk onlOrel)
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