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REG. NR . ."toY, z
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

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

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

sogn.

ep Østerbølle
by og sogn Købers }

K dOt bopæl:re I ors

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.

Deklal'alion.
meniahedsråd

Undertegneae, 8'ei" er ejer af matr. nr.
I ep

af ØsterNlle~ by og sogn,
erklærer herved, at _ af hensyn til ' kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskr~\lfJi_U 'På, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af iJ: ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu k.alt eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården. 'I

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrleftses ftl9QJ

,af kjrkegårdsdigGt. og iø.wigt-ftf
er hele m.nr. 8p.,

således,. ~ ff~f 'af -tiet 'tiek~at~ veft.hæft-eåe·-Ifflt+.
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 erstatninf,XXXnXXXXXX prevstiudva 1get forRinds-Børlyng herreder.

den 195~Østerbølle 2l.3u11
P.M.V.Samuel Sørensen.

liels Klausen. Mari e Bjerregård Jensen. R•••• Hansen.
Chr. J. B~st. G. Jeppesen.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 20. ~'\m1 195J

Otto tiørboe. T. Rasmussen. Johs.Svendsen.
Det 1;11trædes. at nærværende fredn1ngsdekl aratien t1n&lY ses

s'm serT1tutst1ftende på matr.nr. ep 0sterbølle by og soga.
lirkeministeriet, den l;.marts 195;.

P.M.V.
E.B.

Aug. Roesen
f.

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 6; Hobro købstad m.v.
den 22.sep. 195;.

Lyst. • • •
Anton Nielsen.

-30EG 1955
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REG. NK. .L(J Yd' Z.

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

Akt: Skab nr.
(wifyldes af dommerkontoret)

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

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

sogn.

22h, 13b.,l'e, l;q
0sterbølle by
og sogn

Købers }
K dot bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant Hndes)

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

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

Deklaration.
men12hedsråd

Undertegneoey0m' er ejer aT matr. nr. . 22ll, l'3b.l'3e og l'3q

af øster B9l1e bb. og sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til øster lle 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 kan eller senClrekan virke skæmmende eller h~m{l1ende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, b9grall~6es meQ..
af ~~ ~ iiwrigt-'ftf-

81' samtlige fornævnte m~tr.nr.re •

,,

således;-mrrr ·det- frem-gåf ..af; det -deklMati'enen vedhæftede k.ort-
Påtaleberettiget rried hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt ~~ pr.v ti d l t "01'
F f d . k .." S U va ge .I-

Ol' re nmgen ræver Jeg mgen erstatmng. R1nds-liørlPi herreder.

, den 1951-0sterbølle

Til vitterlighed:

21.jul1P.M.V.
samuel Sørensen

formand
Klausen. Marie Bjerregård Jensen.

Ohr.J.!ach. G. Jeppesen.
R••• Hansen.Jliels



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den

Otto Klørboe. T. Rasmussen. JOhs.Svendsen.
Det ttlt?edes, at næryærende f'redningsdeklaratien tina-

lyses somserrttutst1ftende på matr.nr. 22h,l;h.l;c og l3q
0sterbølle by og ;30gJ.'l under forbehold af'. at fredningen bort-
falder 1 det omfana arealerne eventuelt senere måtte blive ind-
drag~ under kirkegArden.

:nRKEMINISTi~Rlm, den l3.marts 1953
P.M.V •
. E.P •.

e
•

Aug.Roeeen e,
f,-

Indfør t i dagbogen for retskreds nr. 63 Hobro købstad a.v. e
den ·22.sep.l953.

Lyst. • • •• afyist f.s.v. ang. l3e, hvortil •• n1gheds-
rådet ikke ses at have t1ngl~st sdk.mst.

Ant'1)Ni~nse=-.
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REG. NR . .le VI .2.

Justitsministeriets genpartpapir, Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Akt: Skab nr.
(ø4fyldes ol dommerl«Jntorøt)

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

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

sogn.

17- øster.ll.
by og SO~ Købers }

K d
Ot bopæl:

re lors

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 .
undertegn,,~~,!-dejer af matr. nr. 17.

af øster 'relle,.,,' by og sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Øste:rbølle 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 ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården. ,

Den del af ~ e~endo'rn, so~ den fornævnte bestemmelse angår, .begrænses ffleQ-..
af ,ki.rke~et eg iøvriit-fti . . 17er hele m.nr. e

således, SOffi~t f-remgår" a.t det ·dek:ta.ratiO'treft"·'IeElhæftede-~t.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsråds kreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. 0sterballe ••••

0stel"bølle sognerl':l
pl'. Aalestrup

, den 195,t.

Til vitterlighed:

H.p.Larsen
:ftBd.

Oberlin Mortensen InavarJ
Anders Anuersen. J .lIielaen

buJ Agerskoy'

Cbr·~stensen.
Johs.LunJ



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 20 4··-"'"·tI~

Otto l1erboe. V. Rasmussen.
In::.atert 1 :lagk •• for rQtak%e~

den 22.eep. 195:5

19~

Johs.Svendsen
11%. 6' Hobro købstad a •.,..

. . .. .
Anton N1elaell.

•
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REG. NR. .,20~8 L-

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: Skab nr.
(udfyldes al dommerko.torøt)

221.0sterbelle
by og :logn Købers }

K d
ot bopæl:

re I ors .

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor sådant flndes)

. .
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration.
sO&tlerAd

Undertegnede/ler er ejer af matr. nr. 221

af øster"ll. . by 0l sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til eaterbelle 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 <~ 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, begfoæflsell JHOQ.,

af .kjrkegårdsdiaat-:-og- iøv.rigt -=t'" eJ' hele a.Dr. 221~

således, 'SOffi det fremgår af det delåatationen vedhæftede koI:k'
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. østor.ll. S.p

0sterbølle sogneråd
pr. Aalestrup

195~.~,den 10-..g.
H.P.Larsen

fmd.
Ober11n 1~rten8en Johs.SvenJscn. J.Nielsen.

Ingvsrtl Christensen. Du ... A~er8kov.An\1era Andel'Seo.

", .. 'r(l,.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den a).3un1 195j.

Otto D.rn:boe. Y.. 1ta8llU8sea. Joha.Svenl.1ssl1.
Iøuført 1 dalbogea tor 'retskredS nr. C; ,Hobro k.bat a1 a.,,_

den 22.eep. 195'-
1yat. fio3bog. • • • •

Anton NIelsell ..

"" . t 'y:.l"'qeaI!tiF eu~ ",\;~;':.
~iviIrinm' ", j

- ' , ".'1'1 'i . ~~ Y. '~.:l:
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

e
e
\~

•
I

I
t

•

REG. NR. ~(J~".z

Akt: Skab nr.
(ødfyldes af domme,konto,tf)

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

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

sogn.

3em A<l.10Gtrup,
Ø..5terbØlle sogn. Købers } b I. o æ:Kredltors p

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.

Deklal'alion.
præ~tegårdsudvulg

Undertegnede,lder er ejer af matr. nr. 3em

af Aale"trup by Ø",terbØlle sogn,
orklærer herved, at ~ af hensyn til 0GterbØl1 kirkes frie beliggenhed overfor
fredninmvnet 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 kaR eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.&",Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ~rænsa",md-

,.af *WKegårdmiiget og tøvrigt"'1tf er he le m. nr. 3em,

s1Hedes, SOffi det -fremgår ttf det·deirnlraLionen vedhæftede-iro'tt.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt rnenigheasxådet ioPprov",tiud valGet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. . Rinds-Nørlyng herreder.

Pr.:r"tegåI.'d,Jud'v<h1cet for ,den 14. juli 19~
0....te roø 11e-..8.-..:.1e,YG:CUP

A. Jesf::1cn G-..l.Dluelgård. Jens Jel.'-Jt.::n.
C..lI'l IV0J.:'.;>en. Gu~Gav Jep ...;o:.Jon. S •.tUre.LJ.>..Jen.

NicL.: Kluu...ien.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 20. juni 195j.

Otto Kiørboe. V. Rcl.smusGen. Jo t!."; • Sve!2.dsen.
Det tilt:('~."'de::;t at n~~TV'::-";~l.:.dø f':rednir.b...;dekl~(;!.tion

tillglYves ;30:1' servitutstiftel1de på ":Iutr.nr. 3em af Aales"up
by, ØGterbØlle fJOgD., ciog lled f'ølgen::.de foJ:.'behold: ~!

"Sålænge del, til prædteembed&t hØrende have llled gårds-
plads samt den del af præ..:>tegårdens areal, d__r'Z:ei ::r i
umiddelbar tilknytning hertil, admini3treres o.f . kirke- fil
libe mynd.igheder, -emffer ki,.I.u'llini~tcriet u.i'g" eloe om
nyplu.cering af Y.l.".·:: •..itet;årdens bygnin(::;er heruncLr tillige •

selve' bym:;epl......l1on .3clmt tilbygninger m.v. oG ombye;nin6erljl ~)
der ændrer præ,.)cegårdcn..3 udsecJIlde, Uallset frednin(;udekla-

"'"....ltiOl.en. ti

.t? M.V.
E.B.

J.Bengtson
f••

Indført i dagbogen for rets"~eds nr.

kØbvtad m.v., den 22.sep.1953.
Lyut. • • •

Anton Nielsen.
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