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N~n: Vejle kirke

•

•
Kommune: Br Oby
Ejerlav: Ve jle by
Sogn: Vejle

Matr. nr. Dekl./Kendelse
dato Bemærkninger

''''""\ \ -::>. O ()

Reg.nr.: 425-05

Tinglyst dato

'7k 31/10-1950 9/4-1953

7ak 31/10-1950 9/4-1953
m 712. 31/10-1950 9/4-1953.=- og

SE: 30/10-1950 9/4-1953

541 30/10-1950 9/4-1953

o
!

100,
1:4000

Del af 7k.
Del af 7ak• Tidl. 7k.
Del af 7m og 7Q. Tidl. 7E:.

Del af B.§:. Tidl. 59.

Del af 541. Tidl. 54 og 56.
Pligt til ved genopfØring af redskabs-
skur ikke at bygge nærmere end 25 m
fra kirkegårdsdiget.
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REG. ~~R./Y~

Genpart •
Matr.nro 54 OG 56 af
Vejle by o~ sOb~.

Anmelder:
Fredn il1{';:!nævæ t feJl'

Svendborg amtsrådskr eda" NiYborg',

FREDNINGSOVETIEESKOf.lST.

St empel- og, gebyrfri
lov nr o 140-·1937.

Undertegnede g1. rtner Sverd Nielsen, Vejle pr. AIJ.e sted erIclærer sig
-Jillig ul, rom ejer af na tranro 54 «lg 56 af Vejle by og sogn, at lade et
areal af dette matr"nro frede, :fac at sikre den fri/tJeliggenhed af Vejle
ldrke •

Arealet beskrives således: nn brmmmepå 25 meier fra kirkegårdsdiget,

Frednirrgen lur :fø]g ende omfang:
Arealp~ne mu ikke bebye~s eller beplantes med uJsigtsødåll~gende be-

plantning, lig esorn der heller i}cl{ep ~'.arealerne må anbringes trans:forma-
torstationer, telcfon- or; telegrafmaster og lignende. elJe r opsættes skure,
udsq.lg.ssteder, isboder, V) gne -til beboelse eller opb'evaring af redskaber
eller lie;no nde skønheds:t"ol'styrre.nl e genstande. Der m~:t i det hele ikke fore-
tages æ:rriringer i den nu bestående tilsiand, der kan virke skæmmendeeller
hindrende for u:i sigten ti l eller fra kirkeno Såfremt, det ncilrd for kirken
liggende redskabshus nedbrydes 011er J-tr ti l grunde.,: fa lp ligter ~ g mig til
-\kke at opføre det p8 dets nuværende plads eller på de foran omh81'dlede
arealer o

For f'rednin~on kræves ingen erst:i-Lningo
Jeg er enig i~ at ovenstående fre1birl{.\S,tLlbud, tinglyses på min for-

nævnte ejcncbm, dog ulen tdgift for mig-.
Påtaleberettiget er frednirli snævnet for Svendborg amt srfui skreds: og

menighedsrådet for Vejle sogno
Vejle, den 30/10 1950.

Svend Niel seno

Idet frodn in[JlnEdTnet modtager og godkerd er foranstående fr,edniings-
tilbud, be stemmes det, at frednill0en '\li. l \re re at lyse på matr ..IU'l9d1,54 og
56 af Vejle by oe sogn.

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

Fredningonævnet ::fb r Sverilborg arrt ::.rådskreds, den 30/10 19500
Keiser-Niels en.

Genpartens rigtiGhed bekræftes. Fredl i..L~;II.:;JVilet
lor

5vendbol\~ I mLrJcid:;kreds
Hl-' ,J"'~

ih

/~
J. HvaSil
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Unde:ctee;-J1odol~ih'dejer LaU' its Niels\_n~ Vejle pr .. AlJe sted erklwrer siG
villiG, til, .J)JJl eje::.' c..f HU Ll'onl'o 8 Q. og 50 af Vejle by og 80g1111 at lade
et areal af ddto maw.nr. :f.rede,l'or at :Jilel'(l den fri belilmenhed af
Vejle ld.rke.

A.reale t le skr iv os således: den nordøstlige del af have n beliggende
vest fer vej3n, de:c l.Jbe.r vest for kirkeGården og nord :for en :flugt.linje,
:fk'a stuehusets nordøstr e hJ0rne ti l kirkens sydvestre hjørne.

Frednin,g en la r :fi2J ~ ende omfang~
.Arealerne må iklæ bebyg@ s a ler beplantes Ile cl udsigtsødelmggenda be-

plantnin8~ ligesom der hcller iJclæ :P~l sxoalro:'ne må anbringes transforma-
torstati oner- te lefon- og telet.,'Ta:fmact er og lignende eller opsættes skure
udsalgssteder ~ isboder, \O r;ne til bebo else eller opbevar ing a:f Fedskaber
'Her l:g nende skønheds:forstyrrende gem tandeo Der må i det hele ikke
foretages nOGen ændrinGer i den nu 'In stående ti.lsia nd, der kan virke
skæmmendecl l er hindI' onde :Ib r udsigten til elle.r fra kir ken.

For :f.rednin,:jon kræves ingen orsiatninGo
Jee er enie; i, at ovenstående frednin~s1li~U~tingIYS es på min fornævnte L--

ejendom, dog uden u1ei-ft :for mie;.
PåtajJi.ebrottie;et er frednj11[;:,n:JTnet .['01' Svendber g amtsr<3dskI' eds og me-

nighedsrådet fa r Vejle ..
Ve;jle, den 30/10 1950.

Lauri. ts lU.els on.

Idet fre,Jningæ"v re t modtager 0['; e;odkenler foranstående frednings-
tilbud, be.stemmes detp at frednirrgen vi l være at lJS e på. na tI' onr'. 8 ~ og
59 af Vejle by og sogno

Det :fredede areai er indtee;net på vedlagte kort, af hvi lket en gen-
part bedes henla~t på akten ~

FrednincSfimiNnet for Svendllorg amtsrUdskreds.. den 30/10 1950.
Keiser-Nielsen.

dø;:-

Gen}arto
matr.nro 8 g V~jle by oe cogua Anmelder:

lrredningsn <lY net
for

Svendhor g amtsrådskreds
Nybor~o

1!.'lml)IGHG~O VEHEIT 3KOnSt.
"J Stan pelo og gEbyrfri

lov nI' .140-1937.

Genpartens rigtighed bekræftes .. Fred; i:- w.nævnet
In (

Svendbo, g I' mLriJ2.d"kred,
I~ybu(g

'-1 Ar~,\.LJV-.i"'..,(~
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Genlart,
matr.nr. 7 .la Vejle by o~ sO{1]1 o Anmelder:

Frednin,~ snwvnet
:for

Sva1dborg arntsrådskreds
Nybargo

Frednin{13overenskomst.
Stempel- og gEbyrfri.
lov m' .140-1937.

lim crteenede fru EmmaAr"dersen, født J'Jr{5lID en Vejle pr. Alle sted, er-
klærer uig Ili. llig 'til, som ejer af !Et tl'.nr" 7 .la a:f Vejle by og rogn at lade
et area!l.. af deLte natr.nr .. frode, far at sikre den :fri re Jiggenlled af
Vejle kirke.

Arealet beslcrives således: et areal begJænset mod øst af en linje i
fortswttti11se af ve jen fra Alleste d ii l Vejle mod nord, således at linjens
fortsættelse rammer kirkens 'østlilSe kanto Had vest begrænses arealet a~
vejen og mod nord a.f kirkegården. Der henvises iil \edlagte kort.

Fredningen har fø 1gende om:fangg

Areal erne må ikke bebY/tges cll~r beplantes med udsigtsødelæggende,
beplantning? ligesom d.er heller ikke p.'J.arealerne må anbringes tra.nsforma-

/ torstationer , telefon- og telegrafmaster og lignende eUer o P3æ",s de ure,
udsalgsstltder, icboder? w gue ti. J. beboels e eller opbevaring liif red-ska-
ber e11:1erlignende skønhedsforstyrrerrle g61stande. Der må i det,hele ikke
foretages ændIi nger j den nu bestående 'tilstand, der kan 'Ili. rke Se æmraende
eller JIiindrende :ID r ui sigten ti l eller fra kirken.

For frednjmgen klID ves irr: en a:rsiJ~Ji:t;.,ji~ erstatningo
Jeg er enig i, u t ()vensiå ende fr ounlne.;sti :b ud ii ngl JS es på min for ...

nccvnte ej endom, dog ui en udgift for mig.
:Påtaleberettiget er fredningsnu...vnet far Svem borg a.mtsrådskreds og

meni~æ dsrådot for Vejle.
Vejle, den 31/10 195o.

EmmaArd81·[,8n ....

Idet fredning mmvæ t modtaGer og eP dkender :Ib ranståem e fredningstil-
bud, bestemmes det, at fredningen'vil 'lJl"e at lyse på natronr .. ,7,li!,. af' Vejle
by eg sogn.

Det fredede areal er indtegnot pli vedlaete kort, a:f ibrilkat en gen-
part bedns henlaGt på akton. øt,

Fred!1ir12Pnt.Olnet fGr Sverrlborg ant srådskreds,den 31/11!)195().
lCeiser-Niels en.

•

Genpartens rigtighed bekræf'13 s. Fredninj:jsnævnet
for

Svendbcl:J " ml"IJ<:ld;,kred~
NYl.IlJfB

-1 APR. 1553

~vf~
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