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Akt: Skab nr.
(udfyldes 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.

l{">ø .I!> ......~.-,,: V" , •• "'''~
" ..... 1 .... )~ W ~«l""''''''' ~ 'W ~ ,w'W'. •

ers }
K d"t bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

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

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

Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.
;.Sf:Etci men1~'1~.:,3råu

Undertegnede~er er eja af matr. nr. l~~

af ;. ti ty \,;'. by CiS sogn,

erklærer herved, at ~ af hensyn til 1;;te ti kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsråd'skreds 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'km! eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

tr;~Den del af l:R.j,ft. ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, 'begrænS'e'S TI1Ud'--
al.....ldrkegål:dsdfget .og- iøvrigt. aS

e:r t"!.r:r. l~a 1. !~1~helhed •

såleaes, som-·4et freægt'tfo. ttf-'Cle1;--croktaratfoMn ~
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

,er fredningsnævnet for Viborg amtsråds kreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræves jeg-- ingen erstatning.

, den 195)t;

Til vitterlighed:

.~~~,,::t11·t~-~·:!lt·~f ~t ft!J:t'V;l')t",:t1· e tt(1\cn1~;Jtil bud t1nil. a-es
$Ol,' $'\..t".tt"Ut<:~j.:ftenli. p~ I, dt"-r ..nt. l'?:~ \ua+$d t-,$' o~ $Qga.

''III'' .... 'ii :.,...,t'- ···f ~ r .. \li! ... l' 't l··r,:...,Al. , ••".~ ::., l, ' .... (,,(;1' • .1 .; .O,{ • S'I' ..
'•.~... '. ~,r•

....~ '\"1\
~~. ,'=.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den l;::' .,"'..... 19tJ1.

la.S_t 1 .;<J.i'tlo;;4c'tor r·..ta;~.::'f:-~l) ~Uj.1'7t;~~;lvle;k~~it~ila ..?.
, • ";t "" "";; 1"'·S:;!.~f~.~ J.J-."". '':JJ''.

L) ';;'l'. ;rl;'l.~1:1:-QjJ. _. ••• .•

I~rt"',r~""''''-
-l-" .- _ Gent~rtens rigtighed bekræftes.

·~·ri:aninB;;n;z\Tnet f.or Vibor'g am.tsr.idsk~.ft •

• 6. APR 1955
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REG. NR . .2/"3

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 sønderiydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

9Y ~·sted by og sogn
Købers }
K d't bopæl:r.e 10rs

Akt: Skab nr.
("«fyldes al dommetlwntotet)

Gade og hus nr.:
(hvor sådanl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskre-ds:

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
best::vxel se for Aasted miosion æamfund

Undertegnede;vder er ejer af matr. nr. 9Y

af Åsted !JA by og sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Åsted kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsråqs~~~ndgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogd~ellYggelse, 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.

D d l f U'i/-: . d d f b l o 1.. rien e.a Rn11 e]en om, som en ornævnte esternme se angar, ~QgFæA~ii mo",

.af kifke~åFElsEliget e~ iøvrigt af
udgør hel e m.nr. 9Y,

EåliQe6, SQJ1qset ffefNgår af Q\o'tQQklaratiQR8R '/eElhæftes8 ]OHt.

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.

, den 17.sep. 1951.Åsted

Peder Pedersen. Thorvald Primdahl. Svend Nielsen.
Niels Roesen. Ida Jensen.

Til vitterlighed:

fodermester Johs. Poulsen. Husmand K~enten Johannesen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15. febl'Uar 19#.

Otto Klørboe. V. Rasmussan. søren Hedegård.

Indført i dagbogen for retskreds nr •. 77,Skive købstad m.v ••
den 9.4.1954.

Lyst ••••••
Lorentzen.

Genp;:rtens rigtighed bekræftes,.
Fredningsnævnet fo~ ViborB 4U1~

dc~
- 6.APR. 1955
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

REG. NR . .2//J

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

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

SGgn.

9b J..stcd by og sogn.

Købers }
K d't bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(ud/y/des al dommerkontoret)

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.

Deklara lion.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 9b

af ~ ri by og sogn,
erklærefallJi.~eo, at jeg af hensyn til Aaste d kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg a)ntsrådskreds 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, begrænses mod nord
~ ldrkegårssQiget eg ievrigt af

af landevejen Nissum-Ltndum og mod syd ~f en linie, der går
paxallel med landevejen over m.nr. 9b 1 en afstanJ fra vejen af
14m samt mod vest og øst af matrikulskellet

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 t
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. J~sted sogn,hver for sig

Åsted ,den 31.ju11
Lauri ts Lund.

1951.

Til vitterlighed;

J. Clausen Pedersen
sognepræst

Johs. H.Pederse~
so gneråds fmd.



l • ",

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19S'f.15. fe1')l'.
Otto Kiørboe. V. Rasmussen. Søren Hedegård.

Inuført i D~gbogen for retskreds nr. 77. Skive købstad
den 30.3.1954.

m.v.,
Lyst. • • • • •

Lorentzen.
.1~~"",." ........

.' 11
~, .....
~JC;'lp;lrte,l~; rrgilg'l1ed bekr.;('{tcs .

....., ~I. •

..rrc:..:!p.·~tg$r-'-"··''''lJ· . "ti " o,. 1 .
- •• 1 .-;:··,.;rrt;'1I'~'."f"--.
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REG. NR . .,.1//j

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

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommellrontolet)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) (; c'' (. Cl:5

eller (i de sønderJydske lands- ...lI.'l,,.,U t .." f;;. q
dele) bd. og bl. i ting- As ~·.d bs: ~,; 110N1.
bogen, art. nr., ejerlav,

sOgJI.

Købers }
K d·t bopæl:re lora

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.
J{d~ • K.r iu ten .V,~""11"JlUndertegrrooeyuer er ejer at' matr."'''nr:

af Ja ~ed by Ol sogn,
erklæ}er 'nerved, at jeg af hensyn til .loted 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, begrænses mod e" t o.,.
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af ., $ , t'J1 ~

eo linie" deJ' u.:.går frlJ dea sydlip 81r.l$ Duru

at vejen 11uZJ1JI..t,en ....um 1 <m {ii\~tand trø. 1drkG ~-;A:rdeD.8øord8atl:lge
113ørne. af 50 11 moC e~7.., ti: don Gk~:i;res af linie, åer uJgår ha b}v::.~en
.o,~8)'(1 :1 en ~;f,!)'t~na uf 'O 11 !%a det $j'dvestre b1øl::1e af" m.nr. se.
1BO~~ øst parnlle1. m.odld.rkes.t!rdens s~ <•• li$,G' ~11ge. r'rf1d1'l1n,~~'mer ikke
til hinder tor alm1:'hHi:l1J' "'111øte't'~J.i.;~1.lMn~lsl&(h:.e"~tter
L~n·.~,. :1 ~H'.'lut~(Jtandat 25 Øl ha v63m oa tor \Jen l:eh~:3;~la.t sos er
n;;·(lV€n ...1. -tor gA:ru~nadrift.

1951.

ne~ fr~dede areal
's!tkOGS, sel~ ~ 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. 1.3 ted ;00811hver tOf sig

Til vitterlighed:

Joho. t!. rEH;C~Se.n
øogne rå da fl'th ••



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den

Otto Kløhoe. ~r•

. .. . ..

~ ... - -:-----Genpartens rigtighed be~rærtes.
i: Vb go amtsrådskreds,

~~redningsn.æv1net 1.01' I orØ

deff1l - 6. APR.1955A~
I



~npart er nøjag:.g genpart

q2-( ~L ,1;,IJ~ktk
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LI '
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Navn' fi )~&i titt.
attesteres herved

_aitsmAteriets genpartkalkerlærred."ll kort.
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"n part er nøjagtig genpart af det originale kort vedn_~oe~rt-ndc.~en
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