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FREDNINGSNÆVNET>
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REG. NR. ~~~ ~
Genpar".

Henne kirke.

Matr.nr. l~t Hennegauri
Hovedgaard JIl.m., ,Henne
sogn. .•

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrddskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

t Undertegnede Christian :bechegaard
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l~

af Hennegaard Hoveagaard m.m. by

Helme
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således: En bræmme på 20 m.s bredde vest for
kirkegården.

,
I
l

-l
I-

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne i11å ikke bebygges eller bep!antes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom ~er heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, 'hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.

~~kka~wht

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

matr. nr. lan af 11
.-..a ennegaar4

Uavedgaard m.lII. by Renntl sogn

dog uden udgift for mig.



Påtaleberetti~et

}llin1U: eo~na

henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.

Benne , den

I
l•

~

Idet fredningsnævnat for Rihe amt modta~er og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som serv itut på matr. nr.• lJ!SL
af HennegoE\1'd Uovedguard m.Jll.

by Henne sogn,

l~:Wi:StXY:dt~~ki:W§I:d"JI:
i~~!Wa Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.
Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,

hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 26. november 19~1.
II • • 1; r u p.

lndf~rt 1 ~6bogen for Hetakredø Nr. 8,. Varde Købstad og
.LwulJt1.risdikt1on aWJll. .,stør 06 Vester Ruredør, del1 27. 11ov.19~1.
1.,yøt. '.i:ll1L,bDOg• .l3d. iUilUl.tii

11 Bl. Ak1a Skab B. Nr. 41'1.

Knud Uort8en.
-c-c-o-

aenpGrtIJ.1l3 J.'igtig.hød belt:r",ftes.

FREDNINGSNÆVNET
FOR

~c(ISEAMTSRAADSKREDS 3 JUN 19J4

_'.~,



Genpart.
Henne kirke.

~~tr.nr. 3~,Kirkeby,
Henne eOB'D..

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnæonet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ho/sted.

Fredningstilbud

Undertegnede Hane 13eak ~homsen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3u-

• af Kirke by by
Henne sogn,

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet beskrives således: Jordstrimlen. langl!l kirkegårdene østre
dige melJem diget og veJen.

I
I•

Fredningen har følgende omfang:
Arelllerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer. midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
. transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegård~·. møddinger eller andet, s?m kan virke skæmmende.

JOexJ&Jbdulkka::mig~~~t

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

matr. nr. 3.,!! af
Kb'kcby by li sognenne

dog uden udgift for mig .

....



I

1•

••I
~

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

Henne fil0t9l8 menighedsråd, hver for sig eller i forening.

Henne , den 1~. novbr. 19 ~l.
11. Back ~1lomø.n.

Itlet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender (oranstående frednings-
tilhud, bestemmes tiet, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3!

af

Kh'keb)' by sogn,Henne

hvilket matr. nr. i forhindeIse med matr. nr. 3.! og 10.! Airi; Gb)' 0" l!!Herme-
aaar4, WeW1ElBOP i,& udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på
vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen .

Fredningsnævnet for Ribe amt, den

.r a " i:: .. U 1>_- - -- - - - ,-
1:Bdtwrt i li~bo~eJ.'l tor .11etøue4ø lbI'. 8,. Varde K"b&tacl 0& .i.and-
~urle41ktlon .amt ~eterltf Veater Herre4er, 4eD l1. NoYbr. 19$1.
Lyet. tingboB Bd. BanD. ~. Att. akab B. Nr. 449.

!(nUGCor"een.

-0-0-0-

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RISE AMTSRAADSKRED9 3' JUN 19S4'



Genpart.
Henne kirke.

lilatr.nr.3,g, og lar. hhv.Kil~kE:lbyog IIennegaard Ho-
vedgaard m.m •• Henne eogA.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Fredningsnæonet for Ribe amtsrddskreds,
dommerkontoret, Ho/sted.

Fredningstilbud

Undertegnedc Vagn 1I'ri18 Petersen
tilbydcr herved som cjer af matr. nr. 3,g, og lo!!:

af hhv. Kirkeby og Hennegaard Hovedgaard m.m. by

Henne
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således: En bræmmenord og ves t for ktlkegården

på 35 m.B bredde.

\
I
I
I

*I
I,-

Fredningen har følgende omfang:
Area!ern,e må ikke bebygges dIer heplantl's med højtvoksende træer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til

beboelse, hønsegårde. møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.

. x=:aUl~iGldli8cflbOilxtt

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

matr. nr. 3~ og l~ af hhv. Kirkeby og llennegaard !bvedgaard m.m.
by Henne sogn

dog uden udgift for mig.



I
I
I

•
~

•i
I
I

~
I
I
I

Påfalebereuiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.

liaune sogns
Hanne ,den 19. novbr. 19 Sl.

Vean .fetersen.

Idet fredningsnævnet for Rihe amt modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes (let, at tilhudet skal lyses som servitut på matr. nr. 3~ 0l la
af hhv. ~1rkeUl O~ HetLneiaar4 Bo-

U.nn. sogn,by

livilket matr. nr. i forhindels~ med matr. nr. 2ft. og 14,2. K1rkebl bf.

~

Ibd. llllgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet IJå
anne QOØ ::K]Ct

vcdlagtc ort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.
Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,

hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen .

Fredningsnævnet for Ribe amt, den

J a c t r u p=

ladført 1 Dagbozen for li.tak~eda nr. 85. Varde Køb.ted oa ~and-
3urle41kt1oA .amt ~8t.r og V••ter he~e4.~ den 27. Nov. 1951.
tyst. !r.1n[;bog. Bd. lIenn.III vecl Bl. 21. X,1rkebJ Akt. akab F. Nr. 637.

Knud Cortsen..

FREDNINGSNÆVNET
FOR

l'W~,EAMTSRAADSKREDS 3 JUN 1954

f . (~f'4 .r / -~........,.i. i
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Genpart.
Henne kirk e •

roatr.nr. Sf, Kirkeby,
Henne sogn:

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

. Fredningsnæonet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede lians l>ederøen
tilbyder herved som ~jer af matr. nr. ,.!

af Kirkeby by

Henne sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet beskrives således: En bræmme på 2, m.a bredde vest for
k1:t'kegårdenø dige.

Fredningen har følgende omfang:
ArI~all'rrlP må ikkl' hehygges eller beplante!! med højtvoksende træl'r, midll'rtidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til

. , l
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.

~fllimllt6!IK~iJ(f~t

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

matr. nr. '1 af
K iI'ke"by by Henne sogn

dog uden lHlgift for mig.



I

I·
I

,

~

I

Påtaleberettiget i henholcl til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.

Hanne ,den 19. lLovbr. 19 Sl.

lian. Pedø.en.

~om ejer af øet owmeldte areal 1fglg.~1ng11.t adkomst
tiltr~der jeg foranstående fredning_tilbud.

Henne, den 19. ~ovbr. 19,1.
H. B.ob ~homs.u.

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på lnatr. nr.

af
~t-

byKirk.eby tienne sogn,

hvilket matr. nr. i forbimlplsc_ nlPrI matr .nr_
XDXXxxxxxxxxxx.x~XJlXJ..mmxxAA

il~~s\lXlJ&IiRi~hDet fredede areal ses indtegnet på
vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pante"æld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 26. november 19~1.
J •• t r u ,.

Indført i Dagbogen t'or rietøkredB Jilr. 8" Var'e }.iJ:lBtad 0i :LWl4-
jur1sdikt1oIL aamt ~.tea og VeBter Herreder. den 27. Kov. 1951•
.Lys1.. '...l.tl~boSbd. ilenn.11 Bl. Akt. Skab J). Hr. 226.

bud Oortsen.
-0-0-0-

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RISE AMTSRAAD5KREOS 3 JUN 1954'



Henne
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Ie Genpnrt.

REG. NR. /lt~'? .'l?!
/1; '51

Henne kirkeo

Matr.nr. ll!., HennegaardHovedgaard m.m. Henne sogn.
Anmelderens navn or bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede Hane Marsk Christensen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. lll!.

af Hennegaard Hovødgaard m.m. by

Arealet beskrives således: En bræmme på 35 m.B bredde vest for

kirkegården.

,
I

I
I

--l
Fredningen har følgende omfang:
Arf'alf'rne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.

~~~~~

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

matr. nr. lll!! af

Hoveugaard m.m. by Hel'lnegaard
H

sognenne
dog uden udgift for mig.
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~
I
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I
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
tlenne8(1sna menighedsråd, hver for sig eller i forening.

Henne ,den 19. nOVR. 19 51.
lian. t4arøk Kristen.en.

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-

tilhud, bestemmes det, at tilhudet skal lyses som servitut på matr. nr. • 1111
af liennegllud 111•••

by lienne sogn,

hV~~~xR~Wlki§ØI.i~-WX mx
i~~g!tJXMtiwa.ØBlIll'fØt Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.
Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,

hvorom henvises til ejenclolllmens blad i tingbogen.

26. november 19,1.
J a e t ~u lI.

Indf~rt i D~boien tor ltetsuede Nr. 8S, Varde K.b."_4 og 1allrul~u-
~i841kt10D samt ø.ter o~ Vester Herreder den 27· Nov. 1951.
LJat. ''ungbog. 134.H8=e11 Bl. Akta Skab O i~r. 1,8.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den

Krtl.4d Corta.n.
-0-0-0-

FREDNINGSNÆ."NET
FOR
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Dispensationer i perioden: 24-09-1985



•F RE D N IN G S NÆVN ET
FOR

_ RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
Frisvadvej 3 . 8800 Varde

Telt. (05) 220399

REG. HR. 11b S ()O \ 'c k 1/

Varde, den 2 4 SEP. 'I~O:J

Brev nr.

.-r
!
I

Formanden \ll~\o/lm '\ ~
J. nr. 299/1984

Under henvisning til naturfredningslovens § 58 skal nævnet herved meddele, at nævnet dags dato

har tilskrevet Ribe Stiftsøvrighc Korsbrødregade '1. 6760 Ribe

"I besvarelse af Deres andragende af 12/11-1984

angående tilladelse for Henne menighed.rld.

til 9pførelse qf en 9; .2 .tor bygn. 1nd.ehold.end.. kapel, re4aka'barua, kontor
a. v. "'1; etabler1.D& a.t' ny. p-plac1aer
på matr. nr. l. 0l Ib HeJUl8 by, Henne

skal nævnet herved for sit vedkommende i medfør af naturfredningslovens § 47 b aaat fre4n1n&ade-kIMrat10n t1njlyat 27.noveaber 1951
meddele tilladelse til det planlagte byggeri på vilkår, at opførelsen sker i overensstemmelse med de frem-

sendte tegninger m. v. og de nævnet iøvrigt givne oplysninger.

Nævnets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for

Overfredningsnævnet, Amaliegade 7,1256 København K, af andrageren, Ribe amtsråd, primærkommunen,

Danmarks Naturfredningsforening og Fredningsstyrelsen, jfr. naturfredningslovens § 58., Evt. byggeri må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets godkendelse ikke udnyttes, førend sagen er færdigbe-

handlet af Overfredningsnævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år. "

P. n.v.

E.b.

~~c==Søren Pedersen -----------
sekr.

- Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 KøbenhavnK.
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