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N~n: Store Rise kirke

•

•
•

se:..

Røg.nr.: 493-02
\';60.00

oc>Så. '66~. 00
{/

(

KommuM:ÆrØskøbing
Ejerlav: Store Rise by o 50 100 200 m

! ! ! ,
Sogn: Rise 1 :4000

Matr. nr. Dekl./Kendelse Tinglyst dato Bemærkningerdato

• 1.2. 21/8-1950 30/1-1951 Del af 1.2..
("

2 21/8-1950 30(1-1951 Del af 2. '-.

• 16.2. 21/8-1950 30(1-1951 Del af 16a.

92 21/8-1950 30(1-1951 Del af 92.

umatr.
areal 21/8-1950 Del af umatr. gadeareal.

•
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•

StatsministerlGt. REG. ~'R, /J~ø

~~-~'o

umatrikulere"gad.areU
st. Ri•• by. Riae sogn.

81empel- og ~blrlrit
leY Dr. 140-19'1.

.................. _-- .... - ......
Uadenegnede torJllallcltor R1se sogne sognerM, .1e13 o'aspttzo'en,

~ mark, Mr., uklare:t>p at fJogno~ldeter villlg'li t11, an e,er af
d.t umavlkulerede gadear•• 1 af S'lore l11s8 by, Rtse '1lI0P, at la ••• e~. ,
t. areal tredo, tor a~ sikre den fri beliggenhed at,Ri=e kirke.

Arealet beskrives således1 det på kortet sam ·,adeu betegnede
areu:L.s~,8y4 og lJydvest 'tor kirkegårdehegnet. modsst· hen til,lan-
devajen.

Fredningen ~~ f~l~ende omfang. (
Arealerne ml ikke beb~ue8 elle .. beplent8s lIIee!,~ud8ig'i."4.1.8'8I!1Dlle

b~plantn1ng. ligesom der heller.1tke pl arealerne" anbringe_ tran.-
J ,

foraator~tat1oner~ tel.ton- og telegrafmas~er og 11&nenlle eller,.p-
sætie. skure, udsalgsBteder. isboder, vogne til ,.ab.olao eller bp-

"bevaring at redskaber eller lignende 8k~nhedsfor.ty»rende genet~ll ••
~or fredn1ngGD kr~.a ingen erstatning. • ,
Rldet er enigt 1, at ovenstå.nde frednings~11b~d ting11 ••• pA

det. fornævnte ejendom, dog udeD ~dg1fi for ridet.
Pltaleherettis.t i hellhold til foran&tleDd~ er;frednloS&DæTne'

for Svendborg amtarå4akreds.
St. Rie.t den 21/8 1950.

li soenerAd.tB vegne
_iele O.s,ereen

,;fQrJlland.

I.e~ tr.dDingauevn.' aodtag.r og godk8n4.r~oranatlende tred~
a,uptUbud, b•• temme. 4.t, at fredz.lillgenvil ....8 ., ly •• pA t....
uvate ejendoa.

Bt" 1'redede øeal ••• ind'hgaet pA. •• al11c'\ekot". af bYilbt
.. ,.opart b.cle. ha1aB" pi ak1ien.,

:rre4oiDgllDlm1e, tor Svendborc &JRarlclakreds, aen 21/8 195.,.
I.1 ••.~lielsen.

".partenø rigt1gb.4bek~t •••
~·7·f~.

\
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Statsministeriet •

Genpart.

Mutr" nr" i ~Store Rise by, Rise sogn"

Stempel og gebyrfri
lov nr" 140-1937.

FRBDNIN GSOVEHENSK0l1STo

Undertegnede formand for menighedsr&det for Rise sognp Ærø? pastor Bør-
ge RasIQussen erklærerp at rådet er villigt tilp som ejer af matr" nrv l ~ af
Store Rise byp Rise sognp at lade et areal af dette matr" nr" frede for at
sikre den fri beliggenhed af S~ore Rise kirkeo

Arealet beskrives således: en bræmme på 100 meter regnet. fra kirkegårds-
diget"

Fredningen har følgende olluanc;
Arealdrne må D~ke bebygg's eller b8plantes med udsigtsødelæggende

beplantningp ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transfor...
matorstationer, telefon·~ og telegrafmaster og lignende ;eller opsættes skurep

udsalgssteder, isboder? vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lignende skønhedsforstyrrende genstande6

For fredningen kræves ingen erstatning"
Rådet er enigL i, at ovenstbende fredningstilbud tinglyses på dets ejen-

dom, matr, nI'"l ~ af Store Rise byp Rise sogn, dog uden udgift for rådet.
Påtaleberettiget i henhoJd til foranstå~nde er fredningsnævnet for

Svendborg arntsrådskreds"
Rise, den 21/8 1950.

)!'orRise soens lIlenighedsråd
lUse pastorat Børge Rasmussen

Ærø" formand p sognepræst
Idet fredningsn~~net for Svendborg amtcrådskreds modtager og :godkender

foranstående fredninGstilbud bestemmes detp at fredningen vil være at lyse
på matr" nrp l ~ af Store Rise by~ Rise sogn"

Det fredede ureal ses indteGnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart
bedes henlagt på akten"

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 21/8 1950 ..
Keiser-Nielsen.

Genpartens rigtighed bekræftes40
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Genpart.

Hatr" nro 2 Store Rise by, Rise sogn ..

Stempel- og gebyrfrip
lov nI'..140-19374

l!'R8DHIHGSOVBREIJSKOHST..
~ - - - - - - - - - - - ~

Undertegnede gårdejer Anton 11arius ~ladsen og hustru~ fru Gerda Petrine
TvIadsen,f. Kristensen, erklærer sig villiGe til, som ejere af matr. nI'..2 af
Store Rise byp Rise sogn, at lade et areal af dette matro nI'" frede, for at
sikre den fri beliggenhed af Store Hise kirke"

Arealet beskrives således: en bræmme på 25 meter regnet :fra gadearealets
vestkant mod vest fra matrq nI'..54 ~ mod syd til gadearealet mod nord.

Fredningen har følgende ~mfang:
Arealer?e må ikke bebYGges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-

plantning, ligesom der heller Il ikke på arealerne må anbringes transfcrmator-
stationer, telefon- og telegrafmaster oG lienende eller opsættes skure, ud-
salgssteder, isboderp vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller
lignende skønhed:tifol'styrrendegenstande ..

]'01'fredningen kræves ingen erstatning ..
Vi er enige i, at ovens tående fredningE;tilbud tinglyses på vor ejendom

matr ..nI'" 2 af Store Rise byp Rise sogn, dog uden udgift for oSp
PåtaleberetLiGet i henhold til foran~tående er fredningsnævnet for

Svendborg amtcrådskredso

Store Hisep den 21/8 1950"
Gerda lladsen"
Marius Madsen"

Idet fredningsnævnet modtager ob godkender foranstående fred~ingstilbud~
bestemmes det" at fredningen vil V&'XG at l~rco pr. nc,tr.'n:r'4 2 af Store Rise by,
Rise sogn ..

Det fredede ~real er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart
bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådukreds, den 21/8 1950 ..
Keiser'"'1Nie1sen..

Genpartens rigtighed bekræftes ..
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Statsministeriet , København.

Genpart.

Matr. nr. 16 ~ Store Rise by,
Rise sogn"

Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140 - 1937.

FREDlUlJ GSOVERENSKOt-IST"

Undertegnede gårdejer Laurits Jensen, St. Rise, Ærø, erklærer sig
villig til, som ejer af matro nr. 16 ~ af Store Rise by, Rise sogn, at
lade et areal af dette matr. nr. f'rede, for at sikre den f'ri beliegenhed
af Store Rise kirke.

Arealet beskrives således: Det sydvestlige hjørne af matr. nr. 16 ~
IIbegrænset af landevejen og en linie f'ra et punkt overfor det nordøstlige

hjørne af'kixx2JiatzME kirkeladen på kirkegården til et punkt 50 meter
øst f'ordet på kortet som punkt 062 betegnede punkt.

Fredningen har følgende omf'ang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transf'or-
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.

For fredningen kræves ingen erstatning"
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejen-

dom matro nr" 16 ~ af Store Rise by, Rise sogn, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for

Svendborg amtsrådskreds og menighedsrådet for Store Rise sogn.
Store Rise, den 21/8 1950.

Laurits Jensen"
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings--

tilbud bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 16 ~
af Store Rise by, Rise sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en gen~
part bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet f'or Svendborg amtsrådskreds, den 21/8 1950.
Keiser-Uielsen. ~~I

Genpartens rigtighed bekræftes.



Statsministeriet, København.

Genparto

qllvmatr. nroStore Rise by og sogn ..

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 14o~1937.

F n E D N I N G S o V E R E N S K o M S T •... .... - ... -
Undertegnede gårdejer Anton Marius Eriksen, St~ Rise, Ærø, erklærer

sig villig tilp som ejer a:f matr. nr. 92 a:f Store Rise byp Rise sogn, at l
et areal af dette matr. nr. frede, for at sikre den fri·beliggenhed af
Store Rise kirke.

Arealet beskrives spledesl Den nordlige del af ejendommen ved vej-
vinklen, beerænset af en linie fra et punkt 15 meter syd for den nordlige
spids til et punkt 15 meter mod syd-øst fra den nordlige spids.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygGes eller beplantes med udsigtsødelæggende

beplantningo ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transfor-
matorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skur
udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber
eller lrgnende okønhedsforstyrrende genstande.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejen-

dom matr. nr. 92 af Store Rise by, Rise sogn, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds og.

menighedsrådet for Rise sogn.
Store Rise, den 21/8 1950.

A..Eriksen,.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 92 af
Store Rise by~ Rise sogn ..

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en
genpart bedes henlagt på akten ..

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 21/8 1950.
Keiser ...Nielsen.

Genpartens rigtighed bekræftes.
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