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REG. NR.· /,/33.

Justitsministeriets' genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev~, kvitteringer til udslettelse
. og andre påtegninger m. m. (vedr. ~ast ejendom). • • ,.

l .. '. "

, I

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

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

sogn.

I'z'ealii&\ 1 PrednlDgsn~vnet' tor Vll::or& .
aatsr4dak:reds den 12/7 1952. Anmelderens' navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.: Otto ner'toe.

(hvor sådan I findes)

la mfl. Sdr.'1'h18& 0& !0:tP •. ·,'-Tblse 8O&n. Købe~s } bopæl:
Kredlt.ors

Ak te Skab nr.
(udfyldes af dommuumtoret)

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140{37. Stempel:. , kr. øre.

Deklaration.
Tbi•• aoape m8Di~uQdar'a Ifll

Undertegnederer er ejer af matr. nr. la, lo, 1f samt eD lod .t 'tTl,- - -
af Thi ... Ol ~.l" , by Tble. sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til !hi kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er ~gået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af æift-ejendo.;;som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod lloJ"d 0& ,
af kirkegårdsdiget og ievrigt tlf udalitJ"•• l •• rlat af bele a.Dl'. 1a~ lo, dea 104
at 440, der ligger t det 8,dvGlJtl'G bjøme af p:rllila't41 r~liw.11 "&
den del uf m.nr. ll. der mo11 8~,a I&ræu.r til •• n%'. ,

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Ihl.. 8018 hver tor .i~
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. •

, den 1951.5.aeptellhe rThlse
"ieck. .u.>l''tnea Jrnudsen. t'etGl' Ule:;en. Kristian Poulsen.

Marta ... Mortenæa. 3·.'1!h1(1Sø'renDon.

SOlIindtegnet audehu.er at a.lIl'. 440 tiltræder under-
Til v'Uertighed ~ 811848 Pe,jeJ: J~p8ea denne deklara 'l1011•.

t. !b1.~ den 24.3ull l~l.
jltred Olesen.Jørgen Yieek Pe~er Jepsen.

aOlnuldafad. _aneprall\
!bia. !bl•••

• , til'bd ••• at I118nuend. bed.la .. tl1bud UlI&lI••• eoa
.'n'ltat.t1ttenae 'p' .tr.ø.la,lo.lf oa en lod at 440 tbl. 08 toJ")
.... 1'. fil1.111O", _4 t.lsellde-forbeholdt

~ 4e PJ.'-te •• be d.t tl1bønau 81'1.1 .. ada1ld.atrel'ea 8:1
4. kirke11.1 .JQdl&b8å'1' tzefter klrkeaialateriet .tlØrele. oa op.
t.rel .. at 'yaDiRg.J" ••••• - I1rk .. a1,terle',den 1,.tebr.1952.P.If.Y.

B.B•.
3.Ben.taROft. 1m.Jensen &: Kleldskov, ~IS, København.

n.. ....__ 100 ... _
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at a.'U. l! el' clelt i 2 loddel', 08 ~t de' lam 81' clø .,dU.I •• 104..
Aa aNUel' o, tl1 a.øl'. 2a 481'aaøUe fred.,. sAled••• 0. 4et fI'.....
at cleklaration. Ol "edlallte k01't, .a lItk. belt k18l't .t 111111"11''''
o"••• t'I'1:""_-'III •• rl11se aea1peclar14,"Il.Jtebnal' 19'2. ,; "I

:p_IC.Y. • l e o kil ' _ .'. _
FfeanlOgsnævnet lor Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil

være at tinglyse på den forannævnte ejendo~ 40&med klrtell1ll1et81'1.,. tol"bebo14•.
FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS ... " t, ( .
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REG. NR. hJ3
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

• I

'Akt: Skab nr.
(odfyldes 0/ dommerum'orer)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 2 mfl. Sdr. ThisEij og Torp,~..

eller (i de s0uderjydske lands. Købers } bo æl'
dele) bd. og bI. i ting- Thi se sogn. Kreditors p ~
bogen, art. nr., ejerlav, _ ., c., ,.' v

sogn. • ., r'

Fremlagt i Fredningsnævnet for Viborg .
amts rå dskreds de n 12/7 1952. ,Anmelderens.navA og bopæl (kontor):

Gade og hus nr' Otto Kiørbo e. . . ;. ' . r
. . Frednlhgsnævnet IOr

(hvor sIdan! flndes) Vib .d k d
I org amtsra S re s.

IStempel- o~ gebyrfri i
h. t. lov 140/37. I. : ~ J Stempel: kr. øre.

1I.. llIlIn18-
ronnular

Deklal'alioD ..
Undertegnede, der er eje~ af matr. nr. 2

af Thise pg Torp by Thi se sogn,

erklærer herved, at jeg af hensyn til Thise kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begræftsss HloQQ

af kirkegåtdlidiget og i,,"~igt af er den nordlige del af m.nr'. 2, begrænset mod

syd af en linie, der går i en afstand af 50 m fra det no rdlige skel
og parallel med dett €

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaieberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Thi se sogn hver fo r sie
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. '

Thise
Severin Andersen.

, den 24 •.juli 1951.

Til vitterlighed:

Alfr ed Olesen
sogn; rådsfmd.

Thise.

Jørgen Wieck
sognepræst

Jensen & Kleldsko,\ A/S, København
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS. , '

Vioorg, den 23 •.fe br'uar f93,t.

l· I . l l'

Ott O Kiø rbo e. V. Rasmuss en.
Thise skole 27/2 52.

J.... ... ~ ..

M. C. Fredgård,
før stelærer • , I
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Tinglyst 1 retsla'eds nr. 77, Skive køb stad m.v.,
den 28.5.1952..........
Lorentzen •.
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REG. NR. /133
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Mtr. nr., ejerlav, sogn: .
(i København kvarter) 2ls Sdr!bl.

eller (i de sønderjydske lands- - •
dele) bd. og b\. i ting-!hlø8 80/&11.
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

08 ~rp.. ..
Købers } bo æl'
Kreditors p.

Akt~ Skab nr.
(ad/ylde.! G/ domm"kontoret)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.Stempel- og gebyrfri i

h. t. lov 140/37.
Stempel: : kr. øre.

Deklal'atlon.
Undertegnede, der er ejer af matr .. nr. 'M_..c;_ Sdr. thi IH 0& tor, b)l8.'

.af.. . ~ tbie. sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til !'hi. kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreos er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod at
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af 8J! GI 'ni.n. l11U. tra bJYe3_ en .. tirt .. til ~)Ye~.

yce' to-r ttrkea 1. eD ~te1aDa af 50 II fr. alt _øD;!r. åil'k ••Uud1a.
p-rallel' ræ d dette 8lilJlt det Te6ltl1ge akel at II.U. 21a.-

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaieberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. !bie tor 811.

1951.Thi.

Til vitterlighed:

lb," Ol...a
OCDIl'idetm d.

J ar pø. Wieok
DOID8prut •.

Jtnsen & Kreldskov, A/S, Køtlenhlvn.
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.
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FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den. 2'. tet::rusr 1951;.,
•••• ll. ,'.

j l:
\

Otto Uørtoe.

~iae skole 27/2 1952.
M. O. Pl't,hlgå:rd
1'øJ'ste lærer. : .1.1 "',"

,
) .

\; \J: I
!inglyst 1 retekredo nr. 77. Sk1ve kø't:øtad m.v••

deA 28.5.1952.
•••••
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Akt: Skab nr.

REG. NR. Q.J3

Terrczn al
frln4el"-This ~ 0f l:'rjl By~r-
T!Jt'5~J (;;511 .
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Akt: Skab nr.

REG. NR. A33
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