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Navn: Vigerslev kirke

•
•

Reg.nr.: 483-08a
22 \0. Oe>

Kommune: SØndersø
Ejerlav: Vigerslev by
Sogn: Vigerslev

Matr. nr. Dekl./Kendelse
dato Tinglyst dato

o
!

100
l

5,0
1:4000

Bemærkninger

•
umatr.
areal

27/11-1954 30/11-1954

27/11-1954 30/11-1954
27/11-1954 30/11-1954

27/11-1954 30/11-1954

Del af 1~.
S!længe arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..
Hele 1~. Tidl. 1~.
Del af lQ. Tidl. 1~.

Del af umatr. gadeareal. Tidl. "la
.L-.



REG. NR . .2~ /0
(

Matr. nr. Anmelder:

F r e d n i n g s b e s t e m m e l s e

Undertegnede menighedsr~d for Vigørslev sogn
Dogn bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets god.-
kendelse) at der pål~gges ejendommen matr. nr. 1 A V.gerslev by

og sogn skyldsat for hartkorn .,tdr. O skp. l fdk.
O~ alb.) følgende fredningsbestemmelser:

Pcidet A~ vudhæ~t.de r1d~ med r~d tarv.lY ... ... IV ... viste areal at 11:atr.
l'~'u.• l r:!.

må der i1-::kebygges eller' plantes ~ midlertidigt eller stedse-
varende~ således at udsigten til og fra kirken hindres. Ejhel-
ler må der foretages ombygning~ anbringes transformatorstationer 5

telefon- og telegrafmaster og ligneude~ der må ej heller opstil-
les skure) udscJ.lgssteder~ isboder) vogne til beboelse eller op-

l! \
bevaring af redskabt'lrel:V~r lignende' skønhedsforstyrrende gen-

, I
I

Istande.

I I

" \præsteemb~det hørende nwvute jordtillig-
,

de kirkeli~e myndigheder, træffer kirke-
I \ I

ministeriet dog ~ ef~~r indhentet' erklæring fra fredningsncmnlet -
som hidtil afgørelse oJ nyplacering af bygninger på præstegårds-. \ '

jorcen. Endvidere .tr~t\~r kirke~in1steriet som hidtil afgørelse

l,,
I

Så l~:::ngedet ti~
I

administreres atgende

I
I

I'

"
1',\

I

, --



'./

om nyplacering af bygninger l ombygninger og tilbygninger på den
til.præsteembedet hørende have med gårdsplads samt de~ del af
præstegårdens areal, der ligger i umiddelbar till~ning til og
nærhed af præstegårdens bygninger, så længe disse arealer admi-
nistreres af de kirkelige myndigheder.

Wxfi'jli?ji1iiijiix'iR~tix*~ifxmtxiMsxai~ixi2i't·
WlDJtllJ:iØ.uuxøuk"lcsXji~jij":iUixi:xfi}fi.lllliiiWilf.tihllixH*i·
XlrX

For fredningen ydes ingen erstatning.
Menighedsrådet er indforstået med, at ovenn~nte frednings-

bestemmelser tinglyses på ejendommen med påtaleret for naturfred-
ningsnævnet for Odense amtsrådskrods og - hvis et areal s2lges -
tillige for menighedsrådet.

Matr. nr. lA udgør i forening med
matr. nr. 24 en aamlet ejendom

Med hensyn til servituter og byrder h~nvises til ejendom-
mens blad i tingbogen.

• , den_lg8r81e",
1'-'1 menighed srt~det r:;

Hugo nasmUtsen
f'ormd.

12. oktober 1954.
~~

vegne:

Overensstemmende med vedtagelse på møde den 8. 3ull 1953
1951 modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense amts-
rådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst som
byrde på matr. nr.

Naturfredningsn~et for Odense amtsrådskreds,
den 27.november 1954.
Hingber'g. IBj

Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration tinglyses som ser-
vitutstiftende på matr. nr. l a Vigerslev by og sogn.
Kirkeministeriet, den 16. november 1954. P.M.V. E.B.

A.G.Pedersen eksp.
~inglyst i ~~KRxRxaKxxKocxOCRNX bogense købstad m.v. den 30/11-54.
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