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Genpart.
REG. NR. ~J~~ ,~,.~)!~,I,""

r,

Matr.nr. l~ og l~.~iøtrup by og sogn.
Anmelderens navn og bopæl (kontor):

f'redningsnæonet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Unc1ertl'gnede Tistrup sogneråd på kOUUDens vep.
tilhyder hervc(1 som cjcr af matr. nr. l~ og llJ!

af Tistrup by

OS sogn,
at lade nedennævntc areal af ovennævnte mat r. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet heskrives således: En brlllJllllepå 15 111.8 bre44. j.';' OS 814•• "
for 4et nuværende kirkegårdsd1ie af matr.nr. 1~.

Hele matr.nr. llh.-
1'(

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må' ikke behygges eller beplantes med højtvokseIlde 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, mødding-er eller andet, som kan virk~ skæmmende ...

',«I!liillaN •• " ,-.ø... 'ltjlpt

l
I

\.

Jr:0IlUllUl18D
For fredningen krævQQØg ingen erstatning. .>.

RAde~ X~g er' indforstået me~l, at ovenstående fredningstilbud ting1rs~s p~ ejendo~ ..
matr. nr. la og llh .af' •- -Tistrup by' OC sogn

~ .. .'
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Påtaleherettiget i henhold til foranståencle er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.

,den ~. deoemb. 19 S:-'t.~...
G~.4. M. G~.4•••n. Sofa. S.reDBeD.
Il. Labaeta :a••• 4B.en. a.OJ"li 1la:l •• 11.

A. Bauen.

Det atteeterea, at underskri.e"e el"ko-.nal' ••t,releena
... t11&e ••dlemmer •

J.rse,nJlled.re.n.
A. Jl&Ulm81•• anc.

Idet freclningsnævneefor Ribe amt moclta~er o~ godkender fordnstående f~ednings-
tilhud, hestemmes det, at .tiihudet 'skal lyses ~om servitut på mat r. nr. "1,. oi ll!!.

at •• ...

T1.trup by O. sogn,

hmk&)lxi~:d:~xmM~
i~~$k~et fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningel,l skel' med reservation af ticlligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen,

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 28. februar 19,2.
J a 8 t r u 1)..

, '" ... ~, l ~

l'r.tn1aØIlDlml." ~o4k.n4Q'hened. a' ~"'1D&.til~a.\' 'SAal7-
••• 1 oft-zoenaatfl_el.e ae. 4. at Ribe BtUt., ... aulT.l .. 'at '25.
t.b:r\lø 19Sa eti11.cle 'Y11k61'.~~Ueåes at 4.. ItUteje., .'ø;"'.4.'8-a•• 1I oafaaa. at k...... n forbehold.r ~1g,r.t ~i1sa'.1' lact1 ... ~••
af b•• ~.IUI.l••Z'Il.·l f '9 'l 10y nr. 140 af' 7. ~ 19"'"'' .. tarfIo .....
aiq at anleøe Dle.,.~. eller llåY1cl..,".t"'cl"l~.J_"'j""er.
kRabu., forto.,.o, oykl•• tler, 8am1at .-. Z'.' 'lao_1" Ulle
_tarAt. al.

I ,I

h'ean 1na8na1'll.'
tOZ'

li1be A~t.rA.akr.d., 4eD 28. t._raar 1952.
J •• " r II ».

la4tert 1.Dasbocentor B.t.kre •• Br. as, '~4a Ka'ata4e. LaD4~arl.-
4lk11on •• , ester 0& V•• '.r 1lflT••• r ."'. ~~:.... ,~'~~t:,d l" jLI.",..;r~lbo&. N., tie 'n, ;11. Bl. Ak,. __ , B. 11".'4U7.ar. 'af 25'. 19Sa' ha lil~. St1.fta1 tOI' •• I.'t.'· .,;,' JJ ~, +-t ,.

!ekae.ar4 ••• ,. ,"
l.1 ,.,

~.:'. .... . ..., ..

FREONJNGSNÆVNET-o-o-o-
RIBE FOR • 3 JUN 1954,... ,' ... ,

•. AMTSRAADSKRIlDS

/fi'~'T~-9
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REG. NR. h.3~xz.

G.npar~.

Matr.nr. l l.,!. T1s~rup
by og sogn.

Anmelderens navn og bopæ. (kontor):

Fredningsnæone~ for Ripe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Hohited.

Fredningstilbud

Undertegnede Marius Ingvard Ry.
tilbyder hervell som ejer af matr. nr. ll,!

af Tistrup byo.
at lade nedennævnte areal af ovennævnte malI'. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

" Arealet beskrives således: En brlllllD1epi 10 s•• brecld •• laas. ~.~ell 874
og'yest for kiriegården.

1.11.

'.
• I

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne mil ikke bebygges eller beplantes llIed højtvoksende træer: midlertid~gt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. JiJ.{n., skure, udsalgssteder, , boder," vogne til
beb~else, h~nsegårde, møddin~er eller andet, som kan vi~ke sK~mmeriae; - , l ' .•

j~g forbeholder mig dog Jret til at oPfø~e eU:tUbyp1åå- •• «' låti'~Defter

nærmere forhandling med fredningsD.llvnet og ProY8~lu4Yalc.1;1J
""

For fredningen .kræv~rjeg ingen erst~tning:

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom
matr. nr. 11.1 af

f1s~ru.p by ., sogn

dog uden LHlg'ift for mig.



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

, den

. Idet fredningsnævnet ror Ribe amt modtager og godk.ender fora·l1stå~nde.fredllings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som seq,itut på matr. nr. 11A"'-

af

Tistrup by Ol sogn,

hvilket matr. nr. i forhinddse med matr. nr. 33.2
ihd. udgør et landhrug. Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart hedes henlagt på akten.

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

Fredningsnævnet for Rihe amt, den

l • • " I' • ,.

Ia4tørt i Degbosen tor hetBkredø Ir. as. Van. 01*'&4' 0&' .LsAcl-
~uri.41kt1oa aami ~ster ~g V•• ter lle~reclø elG: l~ lli~•• ·':19~2-
I,yst. ~if&bog. E4. T18UUP~l. Bl. ~il S1t.~ ·~r.1~t ~~:~aar.

oø"_

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTSRAADSKREOS
. f JUN 1954
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REG. NR. ~J'37'# .2- ~/J
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Matr.nr. 13~, Tistrup
bl og sogn.

Anmelderens navn og bopæi (kontor):

!;'redningsnævne~for Ri~e amtsrådskreds,
dommerkontoret, Ha/sted.

".

Fredningstilbud
I-
I

Undertegnede 61lke1'ru Johanne Marie :Kirstine lepsen Uhd
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 13&-
af by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor ~'ørt.
sogn,

Å realet hesk rives således:

,!,

"''!:o,,~.

i, -I\,
I

••
I

~ bræmmepå 3, Il•• bredde ve..tf Dor4-
v.at og nord tor det nuværende kirkeg!rd841ge.

,
"I "i~.:

J,

Fredningen har følgende omfang:

Åreaierne må Ikke bebygges eller beplantcs med højtvoksende træer, midlertid~gt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster 0._ lign., skure, 'udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde, møddinKel' eller andet, som kan virk.e skæmmende. : ".,lo

I "I

M'1'f!rrNr"!JNiax"'~ktit1t

. ,
I': ~

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom
matr. nr. 13a af-!riøtrup by sogn.,
dog uden udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstAende er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.

,den 6 Cl br• el.: • 19 J:l::I •

~18 Jepøeu Uhd•

. Idet fredningsnævnet for Rihe amt modtager og godkender foranstående.rrednings~
tilhud, hestemmes de.t, at tilbudet skal lyses som servitut på matr ..nr. 13.- .

af

T1ralWlo by og sogn,

hvilket matr. nr. i forhindeise med mat r. nr. 110 l ':lb l '20 1&'4 lb4.61 S •••• 1M 208
. _, ..r,:.' ..r,:.' '_ _' , tA

.Bi: 16 ~4 .... I1~ udgm' et landbrl1~. Det fredede areal ses indtegnet på
t'~dIR!\eK~'afliVl~~en genpart hedes !Jelllngt på akten.

Tinglysnin!{en sker med reservation af tidli~ere lyst Ilante~.cld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ej~ndommens blad i tin!{bogell.

Fredningsnævnet for Ribe amt, dell 2d. februar 1~52.
J •• t ... p.

I •

Indf~r~ 1 D&,ibogen for Retskreds j~. 85. Vara. X.bat.a og'Lan4~u-
r1841kt1on'a&m~ ~.ter og Ve.t.r·Ber~.d.r dan l. ~~. ·i9~2•.

, I I' I l' .1

L;vøt. Tingbog. Bet. f1øtJ'Up II. Bl. Akh ~t.)~.;~~~~1~~,d"

~wkg ...ar4. oat.
-0-0-0-

Genpart ene rigt1ghed b.kræt ••••

FREONING6NÆVN7T
FOR

RIBE AMTSRAAD-KREOS

-
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