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Navn:Jordløse kirke Reg.nr.:437-03
\~ 2.. 2 .Oc)

•
I

Kommune:Hårby
Ejerlav:JordlØse by
Sogn: JordlØse

Matr.nr.

5p 100
!

1:4000

Dekl./Kendelsedato Tinglystdato Bemærkninger

2/11-1950 25/4-1953 Del af l~.
Sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyplacering
af bygninger m.m ..

17/2-1956 Hele l~.e l~

8~ og
8l:

2~

2/11-1950

23/4-1955 Hele 8~ og 8l:. Tidl. 8~.
Forbehold ang. udstykning af arealet
til bebyggelse med eenetages privat-
boliger, som dog skal lægges så langt
mod nord og øst som muligt og ikke nær-
mere landevejen end 10 m, og ang. be-
plantning med frugttræer.

23/4-19555 Hele 2~.
Forbehold ang. forlængelse af veranda.

22/4-1955
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REG. ~IR. /~.-2.t.

%Genl-art.
Nntr.nr.

AnrJelder ~
Ji'redninl';m <vvnet

8 2: Jordløse by fJg sogn. for
Svendb org a.mtSI' åds kr eds

Nyborg.

Fredn Ln[:poV\::l'enskoJ11st.
Stempel- cg (!f3 byr:fri.
lov nro 140-1937.

Undertegnede
Harius lIansen Nørl'egård, Jor'dløse, erklærer sig vil-

I

I
I
I
l
I

lig til, som ejer af maLronro 8 .§ af JordløsG by og sogn, at lade et
areal al' dette matr.nr ....frede, :[01' Dt, ::;il,re den :fri beliggenhed af Jord-
løse klbrke •

Arealet beskrives således: hele ma'Ln'. nr. 8 g.
Fredninf.;sn har føJgcnde om.fang~
Arealerne mE.ikke bebygge$ eller beplantes Ile d udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der hellor ikke på arealerne må anbringes tr ans-
formatorDtationer, telefotJ.- og telegraf'moster og liGnende eller opsæt-
tes Dkure, udsalgssteder, isbouer, vOG'ne til beboelse eller opbevaring
af redsl;aber el] er lignende nkønheds.forstyrrende genstande. Der må i
det hele ikl,e foretages wndringer i den nu best:~~\1e ~~Js tand" der kan
virke skæmmende e11.81" hj l1rlrede for u dGigtel1 til ~ll er fra kirken.

~j;)::"':",l 1=11:1) ..' .)].rhc i~j;; I) ~ ,I~ .;, li' a' E3 :.-. J:C..l .• t 15 me'tlir
:fra l':',Y1c1liyejau et nnfrTA rt hcr)n'~l' ;JsllUS så tæt OP ~d netr.num"'')retll
nnY'r'l,s1?'o]som lllulir;t.

tTer.;~., eY1iQi, PG o11'nst"(.)"]('1e iJ.'prl"1-i .• ,t~l"hud t';"n'l:vr:os pt\ mi'1

e;bll"orn "1at,:r"~rØ a .a 8f J(,,,,r'l1n;-<; 1"~' n,a Qn-l1g r1n",:unen udi!:!.. f t fo!' mig.
Påtalfl1\-"',tti D'P"G co"" Jl'ecJnill ,r-y] •• --:t :['01" SV<;Y1nbo"'p;8"i. ,~"'Olnskreds

Op; menio'h8dsnldet for ,;-~-ordlOlseD
Jordløse~ ~ery 2/11 19~o.

fo- ~~l'. M.N0""-~7-"'n.
C~\""l Aolund.

t:il v:it"'~rl ip;hed: K!>tltrine 'rhumr·'8n.
Idet fre'Jnlngsnr".'l1pi.. mod+,or'or og gOc1]€ -n er f(")j'l=ln"ltåen~e frcdnings-

tiJ-bud, bestem/nes det, at fredninL'.'0.n vil værp, at lyse pil matr.nr. 8 .§l: af

Jordløse by O~ sogn.
Fredningnevnet for C1ucndhoT'ga'11ts,..··(jRlr"'()rIFl9den 2/11 1951.

FnY'?Y1Qtåendeunderskrift af 2/11 1950 ratih~beres med ført pen
under iagttagelse af l'eglen i D.L.5-1-7 efter €l:\' dokumentet lydelig er
oplæst i nedenter;nede vidners nwrværelseo

M.II. Nørregaard.
Til
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REG. NR.

Genpart.
Matr.nr~ l ~ Jordløse by og sogno

Fredningsoverenskomst
Stempel- og gebyrfXi
lov nro 140-1937.

Undertegnede f'ormand f'or Jordl øse soens menighedsråd, pas-tor' P.Munch-Iv1adll
sen, Jordløse erklærer" at :t'lidet er villigt til, som ejar af Iatr.nro
l ~ af Jordløse by og sogn, at lade et arealH af dette matr.nr .. frede,
for at sikre den fri beligg&nhed af Jordløse kirke~

Arealet beskrives således: den del af præstegårdens have der lig=
gel' nord for præsteg1rdens bygninger samt en bræmmepå 50 meter øst
eg syd for kirkegården, regnet fra dens østliee grænse.

~
Fr edningen l'a r fø]g e11de omfang:
Arealerne må ikke b Ebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, liGesom der heller ikke på arealæ ne må anbringe~
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller

, ,

opsættes skure, u:l sale;ssteder, isblilder, voene ti l beboelse el ler opbe-
varing af redskaber eller lignende de ønre dsforstyrr ende gem tande.
Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand,
der kan virke skæmmendeeller hindr ende for udsigten t:j.l eller fra
kirken.

:-Sålænge arealerne administreres af de kirkelige myndigheder
træffer kirkeministeriet, dog ef te c indhentet erklwring fra frednings-
nævnet, afgkJrelse om nyplaC'<lring af bygn,:nger på arealerne pJlIlIlIXtib.x
og om tilbygning og ombygning, der rondren præstegårdens udseende.

For fredningen kr æv as ingen erstatning ..
Rådet er eni[',t i, at oVe.Pstående fredn:ingotilbud ti.nglyses på

dets fornævnte ejendom, dog uden udGift for rådeto
Påtalebel' ettiget er fredninr;snævnet for Svem1llborgamtsrådsl:reds

og' provstiudvalget.
Jordløse, den 2/11 1950.

P.Hunch Madseno

Idet fredningsnJ,vnet mpdtager og godkender fcranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vll være at lyse på matr.
nr. l~ af Jordløse by og sogn.

Det fredede ar eal er indtegnet på vedlagte kort, af h'li 1ket en
genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 2/11 1950.
Keiser+N:ie1 sen.

Vend I
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Gen@rt ..
Matr..nr~ l 2 Jordløse by og sognp Anmelder:

Fredningsnævnet
for

Svendborg amtsrådskreds
Nybar go

EREDHINGSOVERENSKOI1ST.
Stempel- og g8byrf~i

lov nro 140-19370

Undertegnede Hans Jacobsen, Jordløse erkh.Ter sig villig til, som ejer
af matr ..nr. 1- ~ af Jordløse by og sogn, at lade et areal af dette m§tr.
nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed af Jordløse kirke ..

Arealet besIcrives således: hele matr.nro l ~ •
Fredningen har føl{S)nde omt'ang&
Arealerne md ilekebEbygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke pa arealerne må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller
opsættes sImre, udsalgss~eder, isboder, vogne til beboelse eller opbe-
varing af redskaber eller lienende skønhedsfar styrrende gen stande p Der
må i det hele ikke fDretages ændrinGer i den nu bestående ii lstand,
der kan virke skæmmende eller llindrende for udsigten til eller fra kir-
ken.

Hvis huset skulle brænde eller blive brudt ned, vil genopførel-
se kun ske med fredningsn~~nets godkendelse af bygnings tegninger og
beliggenhedsplan.

For fredningen krævGs ingen erstatning ..
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstllbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig ..
Påtaleberettiget er fredningffiL_vnetfor Svendborg amtsrådskreds

og'menighedsråået for Jordløse ..
Jordløse, den 2/11 19500

Hans Jacobsen ..
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr.nr. l .2-
af Jordløse by og sogn ..

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds" den 2/11 195~.
Keiser-Niel sen..
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l
l,

Genpartens rittighed bekræftes.

Ft'edninf.lSl1ævnet
(or

Svendbo, " ml l I \l .•" ed~
hybo{~

-'A' ~23AP.f 1953
~~.jI~

11JtlÆt. 'I' I

J.Hvll~..
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Genpart.
Matr. nr. 20 Q, Jordløse by og sogn.

Anmelder:

Fredningsnævnet for Svendborr.
Amtsrådskreds.Nyborg.

I
f ( I. ~ ,

I
(I

,.1 l'
,

F R E D N I N G S O V E TI E N S K O M S T •-------------------------------------------
SteQpel-og gebyr fri
lov nr. 140 - 1937.

Undertegnede frøken Nordtorp Rasmussen, Jordløse, erklærer si~
villig til, som ejer af matr. nr. ?o Q af Jordløse by og sogn at lade e·
jendommen frede for at sikre den fri belige:enhed af Jordløse kirke.

Fredningen har folf,en1e omfan~:
Arealerne m8 ikke bebygges, jvf. dog nedenfor, e11er beplantes

med udsigtsødelægeende beplantnin~, ligesom der heller ikke på arealerne
•

må anbringes transformatorstationer, telefon- op, tele~fafmaster o~ lignen-
de eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vOp'ne til beboelse el-
ler opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstan-
de. Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående til-
stand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller
fra kirken.

Jeg forbeholder mig dog ret til ~t forlænge den nuværende veranda
mod syd eller mod vest i samme høJde som dens nuværende.

For fredningen kræves ingen erstatningo
Jeg er enig i, ~t ovenstående fredningstilbud tinglyses på min pjen-

dom matr. nr. 20 Q af Jordløse by og sogn, dog uden udgift for mig.
Påtaleberett iget er fredningsnævnet for Svendborg 8'ntsrådskreds og

menighedsr&det for Jordløse.
Jordløse, den 28 marts. 1955.

sign. J. Nordtorp Rasmussen.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fredningstil-

bud, bestemmes det, at frednin~en vil v~re at lyse på matr. nr. 20 Q af
Jordløse by og sogn.

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den 20. april 1955.
sign. Keise:r' Nie Isen.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds, den21.. april 19550

,·I';~I!il~i:·,(EnIEr jnl: J. Af} _'I ,/.1. ,I
'1 "l ,'tl ....
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REG. NR. /'/.tøt (C;, '~'o)

AM!;'i1Q..l.
Frednin~snævnet for Svendbor&l~

Amtsrådskreds. /(1 ( {-
Nyborg. r ~'0

. /!. {:-;.I ..
.t1!' !l-j'S-'!".'t.
Matr. nr. 8 ~, Jordløse bv

og sogn.

I'
,~~ /

J Stempel- og gebyrfri
lov nr. 140 - 1937.

F R E D N I N G S O V E R E N S K O M S T •

Undertegnede gårdejer Hans Peder Hans8n, Jordløse, erklærer sig vil-

lig til som ejer af matr. nr. 8 a af ,Jord10se by og sogn, at lade denne e-

jendom frede for at sikre den fri beliggenhed af .Jordløse kirke.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges, jvf. dog nedenfor, eller beplantes mrou

udsigtsødelæggende beplantning,_ ligesom der heller ikke på arealerne må an-

bringes transformatorstationer, telefon- o{';Lelegrafmaster og lignende e1-

ler opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbe-
~varing af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Der må

i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der kan

virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken. Jeg 1'01'-

beholder mie dog adgang til at udstykke arealet til bebyggelse medænet~ges

privatboliger, der dog skal lægges så nær ved nordskellet ( for den østli-

ge dels vedkommende så nær østskelJet) som muligt. En vej til de grunde,,
der udstykkes anlægges langs kirkegårdsskellet. Der skal ikke være noget

til hinder for plantning af frugttræer på arealet. Det hus, der opføres nær-

mest ved landeve jen må ikke anbringes nærnJere denne end lo meter fra skel-

let mellem ejendommen og vejen.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Jeg e:",enig i, at ovenstående fredn; Ylgst il')uc tinglyses på min ejendom

matr. nr. 8 g af JordJøse by og sognr dog uden udgift for mig.
.... dlJ

Påtal~berettiget er fredningsnævnet for Svsndborg amtsrådskreds og me-
flJ ~.'

~}i -~:ll')dsrådetfor Jordløse .
u -::::o tf) Jordløse, den 28.marts 1955

sign. P. Hansen.
modtager og godkender foranstående fredningstil-Idet fredningsnævnet

'-o

~:; bud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 8 g af Jord-

~ løse by og sogn.
l~ Fred"i;,[::-,nævnet

lur
Svendborg Amt5ra"d~,'leds

j-·hll")y,,

Fredningsnævnet for Svendborg amtsrådskreds,den 2o//Y 1955.
Keiser - Nielsen. T

2 2 A~jt 1955
1/, ~ ,
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Terræn a( Jordldse By,
JordZåse Sogn, SaZZinge Herred,
Svendborg Amt.
/Jet med .5kra.vermg (rem!l.æveaeAreal af Matr Nr ,'". / F,
og 80. [relUs for a.t siiere lUn (ri Belzggenhed af Jord-
li,se Ktrke

iJer henvt·ses idvr"9c til selve Predn,:rzgsdoku.m..encerne.

lI.d/ærdtget Aar /953 p.2a r;rundla!J af MtUrtirulskortet.

/'Y-:7~~
!andz.nsDektor
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