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REG. NR. A/~Ting1. 22/9 1951 i Herninti.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendo?l)' .

-!'
2 .! ørregaarde. Ø~r~ sogn

'Købers }
Kreditors b~pæl;

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

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

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfylde. o, dømmetkon'o,et)

Gade og hus nr.:
(hvor .ldanl findes)

Anmeldel'ens navn og bopæl (kontor):'
Fl'ednblgBnævnet for
Rblgkøbblg amtsl'ådllkreds,
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningsti~bud
Undertegnede 0rre menighedsråd

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 k

af Ørre~årde by
at lade nedennl!"vnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

Ørre sogn

Arealet beskrives således:

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

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

~~~~:8:x

For fredningen krævli!iJ~ ingen erstatning.
Mnhr.~er indforstået me"å,'''iit ovenstående fredningstilbud

2 k af ørrec.raarde
. I å" d mentIng yses p ti eJen om ;matr. nr.
by Ørre sogn,

dog uden udgift for 9l:h meniR'hedarA.det
Påtaleberettiget 1 henholO"tif forestaende ~r fredningsnævnet for Ringkøbing amt og

XWfi~~~~' ffle
Ørre ' den ?2 /5

P. M. V.

19 51.

Erik H. Knudsen
fmd.

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing Bmt modtager og godkender
bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr.

by

foranstående fredningstil-
bud,
af sognØrre
~~~!9CO~:XXX:lCCd~x::xxx~Mlc ..~-

kort, af hvilken en genpart bed~indtegnet på vedlagte

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 / 6 19
51

•.

H. Rich·ter
Jensen&: Kleldskov1 A/S, København.
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Det tiltr:ødee, at nærværende .fredningsti1bud tinglyses SOli aer-
vitutstUtende på. matr. nr. 2 lE Ør.regaarde, Ørre sogn.

Kirkeministeriet, den 17. september 1951.
P.M. V.
B.B.

M.G. Fetersen , eksp.

.1 II

IncUørt i dagbogen, :for retskreds nr. 80, Herning' køb8ta~
m.v., den 20.9.1951.
Lyst Tingbog Bd. 47 A nr. 58, Akt. Skab H 226.
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REG. NR. 4/6
Tin~l. 10/7 1951 i HerninG.

Jl,lstitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast. ejendom).,

-. Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. 1 ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab ....
(udfyldes aJ dommerkontoret)2 f!: 0rregaarde,

0rre
Købers }
Kreditors bopæl; I Y·< J I

f
Gade og hus nr.:

(hvor sidanl hnrJes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'ednlDgsnævnet fol'
RlDgkøblDg amtsl'ådskl'ed ••
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Niels Chr. Johansen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 2 a

af 0rregL\.rde by
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

0rre logn

Arealet beskrives således:

En br<Bmme pil 50 m. vest ar; syd for 01'1'ekirkegård samt 1j:01'den
øst for ldrke g_'.rden, jfr. vedlacto kort.

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

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

:lJigx~ilfO'IF~Ydillf:>r~mx:aIt

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

2 ~ d 0rrcG~rde
tinglyses på min ejendom matr. nr.
by 0rre sogn,

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

0rre menighedsråd hver for sig.

0rre ,den 22/5 1951.•
Niels Chr. Johansen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, beste~mes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2 g,
af 0rregarde by 0rre sogn

~~:jCXXXXXX:xr:lbcXXXXXXXslcpXXXXXXXJf~xXXXXXXXJllb4 hvilket matr. nr. i forbin-
delse med matr. nr. l ab, 2 ~, 3 Q og 8 fil!! 0rre by tbd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 4 / 6 19 51.-
H. Hichter

Jensen ae KJeldskov, A/S, København.



Indført i dagbogen for retskreds nr. 80, Herning købstad m.v.,
den lo. juli 1951.
Lyst Tingbog Bd. 26-239. Akt. Skab A nr. 644.

Sølling.
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REG. NR . .A/~
Tin~1. 10/7 1951 I Herninc.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
. . og andre påteg~inger m. m. (vedr. fast ejendom).

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

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

sogn.

8, l b 0rreg~de~
0rre sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldes al dommerkontoret)

Købers }
Kreditors bopæl; /Y7

Gade og hus nr.:
(hvor ddanl hndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fl'ednlDgsn.vnet fol'
ItlngkøbiDg amtsl'ldsbed ••
Bolstebl'o

Stempel: kr. øre.

Fredningstilbud
Undertegnede Chr. Callesen

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 8. l b

af 0rregarde by 0rre
at lade nedennævnte areal af ovennævte matr. nr. frede.

log n

Arealet beskrives således:

Hele det puewldende matr. nr.

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

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

Jeg forbeholder mig dog ret til at

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

[3. l E. af 0rrcgdrde
tinglyses på min ejendom matr. nr.
by 0rre sogn,

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

0rre menighedsråd hver for sig.

ørre ,den 24/5 19 51..
Chr. Callesen

Idet fredningsnævnet for Ringkøbing amt modtager og godkender foranstående fredningstil-
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 8, l b
af 0rregårde by 0rre - sogn

åfJI.bfOOIXillUCXXXXXX:xtll"XXXXXXX~XXXXXXJfmXXXxxxxx.~~~~.
~a:t:lCXilt. der i forb. med 3 2. ibid., l .Q. l ~ilJ4l'f'~Øf)"J't 3!WdJgr~.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilken en genpart bedes 'henlagt Ø'å akl'en. •

Fredningsnævnet for Ringkøbing amt, den 27 / 6 19 51 ••

H. Hichter
Jensen ae KJeldskov, AIS, København. '071 MtIHlIItO ..... o-~""ttOLM1!&ItO
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Indført i dagboGen for retskreds nr. 80, Herning købstad m.v.,
den lo. juli 1951.
Lyst 'l'inGboe;J3d. 26 nr. 2§5. Akt. Skab L. nr. 592

Sølling.
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