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B~r1l11ngs·
rormula:-

D

JusUt'iministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter)

eller (i de sønderiydske lands-
dele) bil. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

. sogn.

2b 'rrandum ldrkegård,
Sevel.

Akt: Skab nr.
(udfyldes af d011lmerk(JIltolt't)

Købers } b I
Kreditors opæ : ,,

r

Gade og hus nr.:
(hvor ddant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegncde J ens Kr.

tilbyder herved ,om ejer af mat r. nr.
Gregersen

2b

af Tranuum kirkegilrde hy Sevel
at lade nedennævnte areal nf ovennævnte matr. nr. frcde.

,ogn.

Arealet beskrives således:

Bt jordstykke på lo m. bl'edde syd for Tandurn kirkeGårds syddige.

Frednmgcn har følgendc omfang:
Arealerne må ikke bebygges dlw.x:h~ nllCtierlldig eller vedvnrende, lige~om dcr heller

ikke p:1 arealernc må graves gru, eller anhringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
(l. lign., derp:i ej op~,clte ,kure, ud~al~~~tedcr,' isboder, vognc til heboelse eller opbevaring af red-
,kaher eller lign. ~kønhcdsforstyrrcndc gCII~tandc.

:;klXll'jQ~Jfill~::msg:::lRlxalX:iiXX

For fredningcn krævcr jeg ingen crstatning .
.leg Cl' mdfor,t;let med, at ovenst;lcnde frcdningstilbud tinglyses

2b af 'rrnndum lcirl,e/:iitrd by
på min cjendom matr. nr.

Sevel ~ogn,

•dog udcn udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forcståcndc
Trandum menighedsråd hver for sig.

er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Trandurn IcirkeGurd , dcn 27 / 3 19 50.

Jens Kr. Grecersen.

Idet fredningsnævnet fol' RlIlgkøbing amt modtager og godkender foranstående
bcstemmcs dc t, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2b

Trandum lejrket;{l.rd hy Sevel -

fredningstil-
bud,
af sogn

ajtJb:xcdmcn:::xxxxxxxxtld«xxxxxxx~im;xxxxxxx-:t:~xxxxxx :x!M"adr~Hb~x!Xl~JX*m~:y.x
dlfllCdCKilfltJliXOOXJmClCX JiIflk~t:Y.lxodbNlgX.'{X)l
Del fredede areal scs indtegnet på vedlagtc kort, af hvilken en genpart bcdes henlagt på akten.

Frcdningsnævnet fol' Ringkøbing amt, den l /2
H. Richter.

19 51.

Jensen & KjdJ.,k()v, A/S, København.
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Justit'iministeriets genpartpapir. Til skøder. skadeslosbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

2a Tranduln kirkeGård,
Sevel.

Akt: S/lab nr.
(udfyldes al domrne,J..ollto,n)

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

eller li de sonderjydske lands-

dole) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers } b I. o æ:Kredltors p

Gade og hus nr.:
(hvor sAd.ont hn.desl

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet fol'
Ringkøhing amtsrådskreds,
Holstehl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegn~de Thomas Peder lCirkegaard

tilbyder herved ~OIl1 ejer af matr. nr. 2§;;

af Trandum kirkeg~lrd by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte mat r. nr. frede.

Sevel sogn,

Arealet beskrives således:

Den trelG3ntede parkcri.ngsplads vest for kirke~ården tillige med et
jordstyl{ke på 10 In. bredde nord for vej en nord for kirkee;ården lanr;s
sognevejen sn~t min del af jorden syd for kirkegården, alt hørende
til maLr.nr.2!, jfr. kortet.

FredllIngen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bcbygge~ eller berlante~, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

lkke p,i arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmastcl
o. lign., derpå ej (}p~æltl' ~kure, t1d~allS~<,ledcr, i,boder, vogne til beboelse eller ophevaring af red-
,kabel' eller lign. skønhed~for~(YI rende gensiande.

X~:xrui7~Ub1:dc}CflJ1gc~g,:Xårxul JlE(XX

For fredningen kræver jeg, ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, al ovenst.lende fledningstilhud tingly,e~

2~ af ~'randurn Id rlccC;~trd by

på min ejendom matr. nr.
Sevel \ogn,

dog uden udgift for mig.
P:ltalebercttiget i henhold til fore,tående er fredningsnævnet for RlIlgkøbing amt og
Trnndum menighedsråd hver for sig.

Trandum ,den 27/:'; 19 50.

Pedal' KirkeGaa~d.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstJi.
bud, beslemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2a
af 'rrandum lcirkegiird by Sevel - sogn

afxR;K~OOJtXXXX:XXX :ttkKxxxxXXX~X'Kxxx.."{xxxf~k·xxxxxxx~~!~M!xa.X~I*.':xx~·x~~9ocx
OO1iltiXffiJ6Xi1iiKQ(.XiJJf:4CXX ' ibitJClXIigftlX.xtldaxr.i::!x~xx
Del fredede areal ,es indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredlling~nævnet for Ringkøbing amt, den 2 / 2 19 51.

II. Hichter.
Jensen & Kltld!>knv, A/S, København

jmUNIIOI'lG~ lIOO/l vlt~tlll 1101 ,. liG (';t5



Indført i d,.,{jbogfor retskreds nr. [n, Holstebro m.v.,
den 18. feb. 1951.
JJyst.J.:in{jboB: Bd. III. B1.2§.. Alct.Skflb. E. nr. 45.
Anm.: Forud hæfter pantegæld oG servitutter.

H. Richter.
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Justitc;ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
, , og andre påtegninger m. m. ~vedr. fast ejendom). f

j,
•I

2b 1'retndUnlkirkegård,
Seve].

Akt: Skab nr.
(udfyldes 0./ dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
li København kvartor)

eller (i de søndenydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers } bo æl'
Kreditors p.

Gade og hus nr.:
Hwor 6ådant r.nde&)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Ringkøbing amtsrådskreds,
Holstebro

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede gklrdej er J ens Chr. Gregersen

tilbyder herved som ejer af ma.lr. nr. 2 b

af Trandum kirkegård by
<lt lade nedenmcvnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Sevel hogn,

Arealet beskrives således:

Den <lel :tf matr.nr.2E., <ler er belieeende i trekanten nord for vejen,
der [Sår sydøst om kirkeGården, Dl ts{t arealet melJem fornævnte vej, by.
vejen oC;det tidligere fredede areal umiddelbart syd for kirken, jfr.
vedlRGte kort.

Fredningen har folgende omfang:
Arealerne må ikke hehyggesx::lt<xx~ midlertidig eller vedvarende. ligesom der heller

Ikke p{1 arealerne må graves grus eller anbringc~ tramformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derp:i CJ op..,ætte ..kure, ud,algsstcder, i~boder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller hgn. ;konhelhfontyrrende gensl :ll1dc.

x:k:gJd'roXildlClltteli(:xlHiC}j~:Frt::1KJ{!XXXXX

For fredningen kræver jeg ingen erstatnll1g.
Jeg er Illdforhtåel med, at ovenhtåenuc fredningstilhud tinglyses på min ejendom matr. nr.

2b af 'l'randum kirl<etSard by Seve] '>ogn,

dog uden udgift for mig.
P:Haleberettlget i henhold til fore,t;\ende er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og
Trandum menighed~råd hver for ,ig.

Trandum ,den 12/ 2 1951.

Jens Kr. Greeersen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foramtående fredning'lli.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2b
af by SevelTrandum kirkegård ;ogn

xcelfMMocool{XXxxxxxxåocx:x.xxxxxxjmcocxxxxxkl*xxxxxxx~ hvilket malr. nr. i forbin-
delse med matr. 111". 69 øster oe Hjelm hede, Sevel XIJSc udgør et landbrug.
Del Ircdede areal se~ indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på aklen.

hedningsnævnet for Ringkøbing aml, den 16 /2 1951 .

H. Hichter.
Je'lsea & ICjelJskov, A,S, Kobenhp ..n.



Indført i dagbog Ior retskreds nr. 81,Holstebro m.v.,
den 16. Iebr.1951.
Lyst.Tingbog: Bd. III. Bl. 2b.Akt.Skab. G. nr.486.
Anm.: Forud hæIter servitutter og pantegæJ.d.

Ii. Richter •
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