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REG. NR . .1/.2'1
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(ødJyldes al dommerkontoret)

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

eller (i de sønderll'dske lands-

dele) bd. og bl. i tIng-
bogen, art. nr., ejerlav,

stlgn.

la H03b1erg by- ,
0i ao~ Købers } bo æl'

Kreditors p,

Gade og hus nr.:
(bvor sAdant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

Deklal'Blion.præate~~rdBudva11
UndertegnedeVder er ejer af matr. nr. l,!.

Bøj't:jera °i
af tLf' Hø" ll,"eb/a sogn,
erklærer herved, at jllg af hensy~ til ".1 Q 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 senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ~egFal'Ri;eS mod
~egåmsdiget og iøvrj~ er den del af præstecårdens huve, der 11s~r
8~~ for d~n høje rækker af træer

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort. fr1v
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på _ ejendom,

er fredningsnævnet. for Viborg a.mts~ådskreds sa~t menighedsrådet for provstludVIil1iet for
For fredntngen kræves 1U 111generstatntng. Lys bU d a..fl. hørreders pJ:'oV'stl.

Hø~b,1eri prad• ' den 21.ok:1:. 19~.

O.A.JV8fte. Adler Swrenaen. Simon Korteoaen.E3nar Madsen.
Anna JUkjær.

Det tiltrædes, at nærvwrende frGdn1ni8~eklaratloD tinglyses
eoa 8orYltutst1ftende på matr.nr. l!,. Højb"er, by og BOp 1%184følli8nde tort-e holdt

Iii 'JiueHigliQd.: "SAllllliødet pApldenue areal adaln te t!'treø at de kir-
kel lie .;yn\liih~.ler. tJ:'æffeJ:' klrkeminister1et ut""rel.ae

omnyplacerin. af præstegårdens bYiR1n~r herunder t111118 selve
'li/i,plane. aamt ti1bJiDinger Øl.V. 0i oab7snlngel'. del' aairerpræeteaardena udseende, uanset fredn1nga~eklaratlone ••

lCH1CEMJ!fISTG3m~.·J.n 2.junl 1954.
P.M. v.

E. D.
Eina r lAIwe

F..

Jensen &. Kleldbkoy, A/S, KøbenhlVn
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den
2~~.febre

llollB. V. Raamuasen. Andera }B7.,

laJført 1 iJ.~ibou-eo for ret~kreLla nr. 79.L,ysglu'd samt en del
~f liuvlbj~r~ herred den lO.ma3 1955.
tJat •••••

rledning~tl,t:'\'!l\ : hn- Vih..-dii
<i\m ts1'.1': j .,,-..<:ds

. \
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Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds .

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

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

af Hø3'h;terl by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til R"ft~eri 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 814 og øst
af kirkegårdsdiget og iøvrigt'Zf: .od vest 03 n()rd af en 11n1e "0. fra det
aorure 0l vestre ~1Je parallel med Jette.

Fredn1n ...:en skal 1kl,e V'JrG tIl h1!1\~erfor at 1e;. hvis ",ei øn-
sker det. l'S:;.;eret l~,:uthuspå den :Jel af arealet. der li ,i~er
b~d for kirkegården.

:Det f%.d....e or51
således, ..som d'it 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 Høfb1 er,' sOgø.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning. •. .~

Hø3t~ers ,den 16.sep. 19~.

JU.kael Skov.

Til vitterlighed:

O.A.Svuae. ~nker 3eppeøeD.



P' det lokble trednln ;anævas ve!#!.e
l_?r

Iiø3'b:~el'lden 2g.mrts 1952•
.Anl1~:rs '!3ay.

79 Lysi!l'd 8.m~ en d_l ar

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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19~.15."fet:r.

Otto l'1ørboe.

In""fert 1 Jalb0li:eD 101' r6ts::.rela nr.
Hovlb~eri herred, den 3.apr. 1554.
Lyst•••••

stgurJ r:'øller.
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REG. NR.J/J~ l .

Matr. nr. Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

15d Røft:::'er; by (;~ aoan

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

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 15e.

af Høj t:~arl by 'OJ sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Røj b ~li!rII 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, eJler foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eJler fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod øst
af kirkegårdsdiget og ,;,ø\'rigt af mf~;' e.:=1t <:>7' H l~ni .., '"'1' 1" ,::I " ~ Ø";J'

..... L "f ~ ...... t.. 1 :'l. e PQI~:a ..e .ne t. '.J ~t', ;.r8

Uof,;tte

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 amtsråds kreds samt menighedsrådet for Høj t ~e-r.- iJ' sO ~
For fredningen kræver jeg ingen erstatning, :o .

,den 16.s~~.
S.P. :ol:!7r.

1951'..
J

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1991.
Ctto .taiir'tOe. ..,. :~uOml·SStm. Hl .~~€t let.. ....le fred0111, ...;n~JVnave gn-e

lTø11''"'el'l d&1l ?S.mu-rts 1~~54. li
A.'·f~~t:'rs ~;j~/.

In·._ført i d(~('~'\U-;en for l'e-tskre· ..a n~~II 75 t:'s~ål'd88f.1t en del af

,'tot "'I'" ··""1~e"~tl.~'"" ". ~l~ ~ ••

24. jan.195~6•.

e
e

,
\ F

• •

•



REG. NR. t2/';~

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

- .

, r

,

,
e
e

Akt: Skab nr.
(ad/y/des af domme,lwnto,et)

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

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-.
bogen, art. Dr., ejerlav,

sogn.

48 Højbjer?
by og sogn Købers } I. I. .,0 æ:

Kreditors p

Gade og hus nr.:
(hvur båuunt finueb)

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

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

Stempel: kr. øre.

menighedsråd Deklaration.
Undertegnede,~er er ej~r af matr. nr. 48

f
Høj bjerg og

a !M,' Højbj~g. sogn,
erklærer herved, at ]Elg af hensyn til kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på,' at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af . IIejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kmT eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, 8igræftSeS'-me&-
.aL kirkegårdsdiget ~'rigt..ttf. er hele m.nr. 48 ...

såleåes;-~ -lremgår af- tiet·~at+onen- "edhæftede frotot..
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt æenighedsråctet-for prlovsti udva l get for
For fredningen kræve4j)ø ingen erstatning. Lysgård m.fl. herreders provsti.

Højbjerg prgd. den 2l.okt. 195}

B.A.Svane. Adler Sørensen. Søren Bødiker. Anna Østergård.
Otto Feddern. Simon Mortensen. Aage Hansen •.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15.febr'. i95~.
Otto Kiørboe. V. Rasmussen. Anders Bay.

Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration tinglyses
sOm s€rv-1tutstiftenda på matr.nr. 48 Højbjerg by og sogn dog
med følgende forbehold:

Sålænge arealet administreres af de kirkelige myndigheder,
træffer kirkeministeriet dog uanset nærværende deklaration af-
gørelse med hensyn til eventuel opførelse af bygninger på
arealet, forsåvidt disse skal tjene kirkelige formål •.

Fredningen bortfalder i det omfang, hvori arealet senere
måtte bli~ inddraget under kirkegården.

KIRKEMINISTE1UET, den 24.apri l 1954.
P.M.V.
E.B.

A.Truelsen
fro.

Indført i d~gbogen for retskreds nr. 79 Lysgård samt en del
af Hovlbjerg herred, den 1O.maj 1955.
Lyst ••••

Sigurd Møller.

Genparte ns rigtighed bekræftes.

f·
•

,den 24.jan.1956.
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Akt: SI<ab nr.
(udfyldes af døm'"~"'unto...,,)
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Ho./°bjer9 bv
Hojb/er9 $°90
lV59Qort:l herreD'

Vibor9 amT
Må/forho/d /:?Ooo





-
o
o
o


	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>



