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REG. HR. A4/.!! 7
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

. og andre påt~gninger m. m. (vedr. fast ejendom).

la Store Fj elstervangs Akt: Skab nr.
nordl i:5e del, Vor2;0 d • Cotifyld..• / dom.. .,lcontoret)

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

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

sogn.

Købers } b I
Kreditors opæ :

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

Chvor aldant findes) Fl'edDlDgsDæVJlet fol'
RlDgkøblDg amtsl'ldsll:l'eds,
Holstebro St I kempe: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede CU:Jtav Rasmussen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. l~

af Si. .Fjclstcrv:ln~8 norul.uel by Vorr;od
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives s~ledes:
bn llr,;:n,me på lo 111 vest for Fj elstervang lcirkegårds

syd be':Tc-n3et af matr .nr. 12., j fr. vedlagte kort.
vestdige

mod

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller bepJantes, midlertidig eJler vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eJler opbevaring af red-
skaber eJler lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

le:t af St. F-jehtervan" by Vor[';odnordlf~e de L

matr. nr.
sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

p j eIs terv~n[~ menighedsråd hver for sig.

, den l G / 4 19 5 l •
Gustav Haslilu8sen.

bud,
af

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. la
:..i t .1";jelstervnngs nordl.del by Vorgod sogn

a:t~"{XXXXXX.tat..xXXXXXX1S~XXXxxxXfdiXXXXXxXXallf., hvilket matr. nr. i forbin-
delse med mat r. nr. lo J. O2' lo C . ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet 'på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 12/ 6 19 51.
li. Ric11tcr.

Jensen. &' Kjeldskoy, AiS, København.
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Indført i d02:bogen fc;>r 'rJetskre;iis 4r. J 80'; "
Herning køb~t~d'm.v., den"22/6' i95l.
Lyst.TinSboJ: Dd.45, nr. 196. Akt: Skab E.

Sø11ing.
nr. 346.

,,'( .1:,.,1 'IJ

". • ~ I

\l .J I I LtI .L\! {

l ~ I.,

I' , ,! li' t!1I ....
\ . 1" ,r I.',.

.• 1, ,

:'j

., lll •• l ,- .!

~.i. j j II :1 l I ',l., t.
l.. l': ,,: r d.J,j

ti. l 'I ,.• ~ L ,l.Ii

I. ' •... 11 ., ... 1 J

'I

1·1 .1"
<l11d ~}
, Hl. ),<

I..

l ~ ~. \. li •'JII" J ll.

/. (,'1"/
.1, '/'1 •• ..1 ,j,1 nlL

/',1, l .JI l 1101 ~,'. \

"t .1 ,'l

I l .•l r II ~J l.

.... " l ,Illim .I'JI..1 '.'.1,

lf til ~ It • .1 '1,1', '~l.' JlA !IJ.II;I .1 J III J...IU~llllat(jjl I..JLt

,"hl .11,,, ;,q ll~'III) ;1.1)(' (.) [t fl n~ J:.Ludlil I to! .J';h (:"'11l:Il~J2~(t ,IJIVJ

I ·jc; LI :1":' . lld

'l ',d III, l" , li; ),..J.id:lI ll. .ltlt,: I ~, IV J f:q I Jli'1JllJfll

.I, I l , , ,.. " ,("\. , " " '

.nwJlhlHl Il•
',,, 11/.1" u:ml :;,".L

il.:Jd. )1 Jb-} J,(j

•~' I, l t



FREDNINGSNÆVNET>

•

•



j
I·
I
I

el
I
l
i

I

i
I
l
f
l

•

•

8estllllng8~
rormular

D

REG. NR. /sÆ. J( 7c.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

3a St •. Fjelstervang
nordl. del, Vorgod.

Købers }
Kreditors bopæl:

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
(i København kvarter)

eJler (i de sønderJyd,ke lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(.<lfyld .. øf 4omm"lconlo'et)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

(hvor ddanl findes) Fl'edDlDg'Dæ.. et fo~
IUDgkøblDg amtl~'d.kl'ecl ••
Bol.teb~o k

Stempel: r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede J ae ob v s te r{';aard

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3a

Vorgoaaf St .Fjelstervung nordLdel by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives således:
En LJrærrunep~ 15 ID. ø s t for 1" j eIs t ervang kirkegård, j fr.

vedlCl,::;te kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende,' ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign, skønhedsforstyrrende genstande,

Jell forbeholder mig dOll rel til at 1Jeplante arealet, og S'lt br/E!Il!llenkun
,;år i liL~e linie med b.E!kegårdens sydl~ge og nord.L1ge hælcke•

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

3a af St. Fjelstervong by Vorgod sogn,
nordl. del.

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

TI' j e l s t e rvang menighedsråd hver for sig.

Fjelstervang , den 18 I 3 19 51
Jacob Sstergaard.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3a
af 3t .:E'jelstervClng nordl.del by Vorgoa sogn

jfltllllir.~XXXXXXXWl.xXXXXXX~XXXXXXXMX:XXXXXXxallll:, hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. 4d,lac og laf ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den27 /3 1951.

Il. niehter.
Jensen &' Kleld&kov, AIS, København.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

\ .
Mtr. nr., ejerlav, sogn: 5'p St. 1"jelsteTvang
(i København kvarter) nordl. del, V.org_od.

eller (I de sønderjydske lands- Købers }
dele) bd. og bI. i ting- K d.t bopæl:
bogen, art. nr., ejerlav, re I ors

sogn.

Akt~ Skab nr.
(lIdjyld .. 4/ domm61konloTet'

Bestilling ••
formular

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

lbvor sJ.danl findes) FrednbagsDævnet fol'
IUDgkøbbag amtsrldsbedsJ

Holstebro
Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Gustav Rasmussen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5p, 4x

af St. Fjelstervang nordl.delby 'Ilorgod
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives slUedes:
En 'oræmme på 50 m. nord for Fje1stervang kirkegårds nordlige

Inatl·ikel::::rænse.

Fredningen har følgende omfang;
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande .

.Jeg}fØi'JliWok!lfJ;croigxdogxteoc låk.alX

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses

l)p,4x af St.li'jelqtervang by
nordl. neL

på min ejendom matr. nr.
Vorgod sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

F;jelotervang menighedsråd hver for sig.

Pj e 1st e rvan"r.; • den 9 / 3 19 51

Gustav Rasmussen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5p,4x
af~t. Fje1stervang nordl.del by Vorgoå sogn

~~~~XXXXXXXroKXXXXXXX~XXXXXXX~~XXXXXX~~~K~X~~
~Ui1fd{l1UIrtXKt( )S~Xi!(:4~
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 27/3
II. Richter.

1951 .

Jensen & Klel:1<;ir:ov, AIS, Kubenbnvn.
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REG. NR. h/() '",f
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

50 St •. Fje;Lstervang Akt: Skab nr.
nordlige del, Vorc;oa soen. tlUifyld ••• /d<>mmer1u> .. toret)

- Mtr. nr., ejerlav, sogn:
li København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers } bo æl'
Kreditors p.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

lhvor a.ldant flOdes) FreclnIDgsDæVllet for
lUDgkøblDg amt ... ld.kred.,
Bolstebro S I ktempe : r. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede r',~arius Prifeldt Pedersen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5.Q

af ::i t • I!'j elsterv8.ng nordl.del by Vorgoa
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives s'åledes:
En br~Ilmlepå lo ro fra kirkepladsens sydslcel, j fr. vedlagte kor-

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges ill1eK~ midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke 'på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsrorstyrrende genstande.

}:Jifg{ fdttiehClllletXIiIJgxlog~tetXtitxatx

For fredningen kræver jeg ingen erstalning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom mate. nr.

50 af St.Fjelstervo.nJ by Vorgod sogn,
- nor~li~e del,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

Fjelstervanc menighedsråd hver for sig.

Fjelstervang ,den lo / 6 19 51.
Marius Frifeldt Pedersen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil.
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5 O

af S t. Fj elGtervang nordl. del by Vorgod - sogn

a~~~xXXxxx~xxxxXXX~JAXXXXXX~KXXXXXXX~~~~~*~~~~~~~
HeIs:e~Xrif. :ibdxl1dgØJCX!t{1al:liibtlIg{
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 12/ 6 19 5 J. .
II. Richter.

Jensen &: KI~ldsko\l, AIS, KobeDhnn.
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REG. NR. hA> .t 7
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
'I

I

Bestllllng,-
formull::

5~ St. Fjelstervnngs
nordli~e del, Vor~od sogn.

Købers }
K d·t bopæl:re I ors

Akt: Skab nr.
(ø4f)'lde. øl dommetkontoret)

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

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

sogn.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.:

lbvor 51.daol fi,nde&:) Fl'ednlDgsnævnet fol'
lUDgkøblDg amtlll'ådskl'ed.,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Søren Anton Pedersen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5~

af St. F.jelstel'vD.nes Jlordl.del by Vorgod
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealet beskrives Kåledes :
En br~)IJlmepå lo m fra lcirl:epladsens sydskel, j fr. vedla;.ste

kort.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges:xel!erKtmp1antes; midlertidig eller vedvarende, ligesom der heller

ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., derpå ej opsætte skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af red-
skaber eller lign. skønhedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

5~ af S1,.Fj~lstervangs by Vorgod
nordllge del,

matr. nr.
. sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til forestående er fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

FjelGtervnn~~ menighedsråd hver for sig.

Fjelstervun,::, ,den 10/ G 19 51.
Suren Anton Pedersen.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 5V
af S t .Ej elstervnngs nordl. del by \[orgod - sogn

afX~tkntnxxxxxXX.itrtu: xx xxxxxstq3xxxXXX.h:}fdk:xxxxXXX.ll1lb4:x1wbe1::mutXlIKibfUbit»l:x
ifetse~y.lif. ibdxli~~t\.Ja:.ii..sbtUØ{
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 121 6 19 5] .
II. Ri.clltcr.

Jensen ae Klcl-jskov, AIS, KøbenhavD.
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