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Navn:RØnninge kirke
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Kommune:Langeskov
Ejerlav:RØnninge by
Sogn: Rønninge

Matr.nr. Dekl./Kendelsedato

15/1-1953

Reg.nr.:441-C3
\0)9~_oo

o
!

5,0 100
!

1:4000

Tinglystdato Bemærkninger

umatr.
areal 12/1-1953

•
3a og
3~

dII-og
11.9.

2/8-1954 3/8-1954 rDel af 5-.
Forbehold ang. ombygning m.m ••

2/8-1954 3/8-1954 Del af Ild og 11.9..Tidl. Ild.
Forbehold ang. ombygning m. m .•

2/8-1954 3/8-1954 Del af IIi.
Forbehold ang. ombygning m. m •.

12/1-1953 15/1-1953 Del af 3~ og 3~. Tidl. 3~ •
Så1ænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder, træffer kirke-
ministeriet afgørelse om nyp1acering
af bygninger m.m •.

Del af umatr. areal.
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REG. NR. /~9J/
nr. 23/1951 1;1/

/1- C1..) ...J
Matr. nr. :5 !ol. lLønnince b~1 og sogn Anmelder:

NdlLlihcL1L;u..; ..Jll:' TI-n" t
lCt

(yJ" ... ' ._.'..i~~J:}('-,~:l .....~3

F r e d n ~ n g s b e s ~ e ID m e l s ~

Undertegnede menighedsråd for lLønninGe sogn
sogn bestemmer herved under forbehold af kirkeministeriets god-
kendelse) at der pål2gges ejendommen matr. nr. 3 ~ hønnin~e

tdr. 6 skp. O fdk.skyldsat for hartkorn
2~ alb.; følgende fredningsbestemmelser:

P{l et a)"(~al omfattende llr(.dstcG~ll'denolw.ve UCtu.t haven beliGgende
øst i'Or' ki l'J.cen, -.:':.J adet! iJora viG t p:~vedllwftede kOl't

æå der illliebygg-3 eller plantes; midlertidigt eller stedse-
varende s såled.es 3.tudsigten til og fra kirken hindres . Ejhel-
ler må der foret ges ombygning) anbringes transformatorstationer!
telefon·· og telegrafmaster og lignende; deL' må ej heller opstil-
les skure; udsalgsstederl isboder; vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller li5~ende skønhedsforstyrrende gen-
stande.

j •.

-~å-~~6~-~~-~~~-p~æ~tQambadQt~~end~~~t~~dtlll1g-
~~~~~-a~m~~~t~~~~~~_~a-ki~eLig~~~rgtt~~~~p-~~p~-

--m~~±~~r~e~-@&~---&~~P~~&&~&~-~~~~~s~-~aQ~~gi~~ .-
aQm-~~d~±t-~~~~~~~~e-&m-~~p~&&&P~&~~~-~~~~~_på_p~tQg~~
~~reeft~--~fta~~ee~~-~~æf~e~.lirkeministeriet/~5~tlråtil afgørelse
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om nyplacering af bygningers ombygninger og tilbygninger på den
til præsteembedet hørende have med gårdsplads samt den del af
præstegårdens area15 der ligger i umiddelbar tillcnytning til og
n@Thed af præstegårdens bygninger I så længe disse arealer admi-
nistreres af de kirkelige mYndigheder.

Det fredede område findes indtegnet pu veilllæftedekort.
Den originale kortkalke opbevares i tinglysningsakten ~~-matr.

---~.
For fredningen ydes ingen erstatning.
Menighedsrådet er indforstået medl at ovenn~~nte frednings-

bestemmelser tinglyses på ejendommen med påtaleret for naturfred-
ningsnævnet for Odense amtsrådskreds og - hvis et areal s~lges -
tillige for åenighedsrådet.

--~ ...~, -~@@~~-~-~9~eR~R@-m9Q
-9;lo-*~Q~~8.

•
l"I
In
0"\

ri \ mens blad i tingbogen.. ~
~ ~ Rønninge-Rolfsted
~.~ Præste-Embede ' den 26. aug. 1952

.~ ~ ~ På ~ønninge Menighedsråds vegne:
.c C\J ~ Andere Janeen! i l~ !md •

.:l i ~~t 11 \
ti ~2 ~ ~\ Overensstemmende ']ledvedtagelse på møde a.en 2. ma3 1951
Q)~ ~ 9l 1951 t tu f dn~ ~ mod ager og godkender na r" re ingsnævnet for Odense amts-
o al 'O

~ O rådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst som"

Med hensyn til servituter og byrder 118nvises til ejendom-

byrde på matr. nr. , ~ Henninge by og sogn

Naturfredningsn~net for Odense a~tsrådskreds,
don 12. 3anuar 195'.

ltingberg (sign)J. nr.'2 G 1602~9 a
" Det tiltrædes. at nærværende fradningsdeklaration tinglysessom serv1tutstittende på matr. 'nr. 3 §. Rønninge By og Sogn

Kirkeministeriet, den 2. oktober 1952P.M.V.E~~~ H.G. Petersen ekspe.
~1nglyst den 15. januar 195'316/52

#4S;' 4i?l~ L IAJI" i



Natr. nr. .An.melder:
Um~trikule_et a~eal i
ilonnin. e by ob s aen

RE ~ (' l\) ~. O t '1'14 . 00<:)
Naturfredningsnævnet

for
Odense Amtsraadskreds

F r e d n i n g s b e s t e ro ID e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre
kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede
hønniu.G8 byli.iug

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendoms ~-~. der er
vest for kirken bepluntet

Uf',o. tri:-;:uleret, o~ .sor.: IJf;st:.....r G.l en, tre:;:c:mt/ ~~~"M"'-~
L1E:'<.1 8.5-~.----~.----~~.----~.sfølgende bestemmelser:

,/der iic~ere
må der ikke bygges elle~ plantes, midlertidigt eller stedsevaren-
de, således at udsigten til og fra kirl(en hindres. Bj heller
må der-foretages ombygning i anbringes transformatorstationer s

telefon- og tel~grafillaster og lignende; der ma ej heller ops~ttes
skure, udsalgssteder, isboder~ vogne til beboelse eller opbeva-
ring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende senstande.

e' Det fredede område findes indtegnet på veilllæftedekort.
Den originale kcrtkalke opbevares i tinglysningsakten for

Ovenn~~te bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på n~gvnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for
Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for

-~-1-.f~-.med

e.t--l~.

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens
blad i tingbogen.

den 28 - 8 1952
-,e r (~2. P e ti e r s e n •
HIlC. erB J (-:-~lcen
Joh2nnes JeEsen
~TO}l: ..1~"2.rleS .u-;'::.8:-:US~) e rl
d l ;er ::)oren '3en
'v~ • I' 1- , r' \ '. r' 1 c> e '1.......... ~...J.:....LU .....

l'o~·rJ.d. ::. .·~ønnin~_e
(.T "-'llå ..J. Je11sen

A l::"; lJ l....~ t~'e .[-1 l) t:;; Ge11
1\rie12 .!.llL.el~Ge11
~,.i '_"l c ..:'...J J.: c l' 3 e11

bylauc
reter ~lir1dse :~ie:3e.l:l
daL:"; .abriel
I TU"(:S' "'0r' 'e"en...I~.\~..lA. A. u. eJ c.,; u

J . vhl' •J ø r L:ens en
J (,)r ,~.e 11 ......e d ': r J ,H'. e" 1 S e n
,",i;;.rie J enGen •J ens reeLel' lu.\: viLsen

..:.ir..i: ..r Ja'(jfl

.• :....1'1 :cndeI'3en
" • ..LI-. :Pectl'I'Gell

Overensstemmende med det på mødet den :2 .rJ.uj 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnc~net for Odense
ailltsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser$ der bedes lyst
som byrde -~-ma-~p.r-na:'-.

Naturfredningsnævnet for Odense amts r ådskredss
den l')~. jCi.nuu.r 195~;

IlJli i
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Anmelder: ,, ,
,- , .Matro nr ..

5 ~ Rønninge by og sogn Naturfredningsnævnet for Odense
amtsrådskreds.

F r e d n i ~ g s b e s t e m ro e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

Jiønninge kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede
Børge ~er ~edersen

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nr.
Rønninge by og sogn

5 1:

skyldsat for hartkorn

O tdr. O fdk" 2t alb., følgende bestemmelser:skp" O
på en bræmme overfor kirken fra den nuværende bygning til vejen

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. ~~

Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede kort.

Den or&ginale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. 3 ~ Rønninge by og sogn

~------------~O~1TBennnn~æE~ntebestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for naturfredningsnævnet for .'Odense a~tsrådskreds og for menighedsrådet for Hønninge sogn

'.
Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens

blad 1 tingbogen.

Hønninge ,den 11/12 1953.
Børge .Eedersen

Overensstemmende med det på mødet den n 2. maj 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst
ovennævntesom byrde pApatr. nr.

'.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrådskreds, •
den 2. august 1954.

liingberg. lEJ ~

tinglyst i Kerteminde købstad m.v. den 3.august 1954. med anmærkn:
På ejendommen hæfter pantegæ1d.

Genpartens rigtighed bekræftes.
NATURFREDNINGSNMVNET FOR ODENSE AMTSRÅDSKREDS: den lo. februar 1955.

-/><1-~ <;J l'1i /~1, h'~---/- // e
/' ve ,t 7(>tb~/' ·

(/1 {~/
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Matr. nr .. Anmelder:

tt 11 d rlønninge by og sogn

•

Hatu fre~n1ng6nævnet for uJense
amterådskreds.

F r e d n i n g s b e s t e m ro e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

...·ønninge kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede
mekaniker Chr. B'r.Andersen

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nro 11 d
hønninge by og sogn

skyldsat for hartkorn

tdr. l skp. 3 fdk.l 3/411b., følgende bestemmelser:
Over for kirken fredes en bræmme på 10 m.s dybde fra vejen og på

ca. 10 m.s længde la~ denne M på dette areal

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

de, således at udsigten til og fra kirken hindres. Ej heller

må der foretages ombygning, anbringes transformatorstatioiXixxx~xxxxx

tele~~I&~~'~!~l'~'I!~'~XI~I~~e~'X~~!X~'X8"'I'X~J~~~
X1XXXXXZXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxskure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opoeva-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

rin&L a:C..I:'.edRkabel"e11er lignende skønhedsforstyrrende genst !3J'1dc"-xXX;&.LXØUUXXXuuxxxxxxnxxxxxxxxnxxxu,XxxxxXXXXXx.xxxxuxxxnx

Det fredede område findes indtegnet på vedhæftede kort.

Den or~ginale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
matr. nr. 3 ~ hønninge by og sogn
Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses



på nævnte ejendom med påtaleret for natuTfredningsnævnBt for

Odense amtsrådskreds og for menighedsrådet for Rønninge sogn

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendommens
",

blad i tingbogen.

:R ønrlinge , den 11.december 1953.

k&"'.~~

Overensstemmende med det på mødet den

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense
2. maj 1951

amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

som byrde på matr. nr.
CXXXXXXXX ovennævnte matr. nr.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsrAdskreds, ~

den

I
l

2. august 1954.
R1ngberg.

:Id'

Tinglyst 1 Kerteminde købstad m.v. den 3. august 1954 med anmærkning:
På ejendommen hæfter pantegæld.

---Genpartens rigtighed bekræftel.

(

FOR ODENSE AMTSRÅDSKREDS,
/

/
/t"- '.'/
,~ --j.-.----...\/C (/j~l./;,

I. '
//

denk-februar 1955.,'
'-'Irl

NATURFREDNINGSNÆVNET
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Matro nr.
11 ! Rønninge by og sogn

,\Anmelder: c...

~aturiredn1ngsnævn.t tor Odense
a.mtsrådelredø.

~/

/

F r e d n i n g s b e s t e ID ID e l s e r

Som led i fredningsmyndighedernes bestræbelser for at sikre

.Kønn1nge kirkes omgivelser mod bebyggelse og andre

udsigtshindrende foranstaltninger er undertegnede
Ca.rl Hansen

indgået på uden vederlag at pålægge min ejendom, matr. nro 11 i-
Rønninge by og sogn skyldsat for hartkorn

o tdr. O skpQ O fdk. 2 alb., følgende bestemmelser:

Over for kirken fredes en bræmme på 10 m.s dybde fra vejen og på
dette område

må der ikke bygges eller plantes, midlertidigt eller stedsevaren-

I~ de, således at udsigten t~l og fra kirken hindres. mix~x

•

o

Det fredede område findes indtegnet på ve~æftede kort.

Den or~ginale kortkalke opbevares i tinglysningsakten for
nr. , ~ Rønninge by og sogn

Ovennævnte bestemmelser kan uden udgift for mig tinglyses
E:
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på nævnte ejendom med p&taleret for naturfredningsnævn8t for

Odense B..'!ltsr&dskredsog for menighedsrådet for Rønninge sop e)
,li II

•

Med hensyn til servituter og byrder henvises til ejendo~nens

blad i tingbogeno

Rønninge ,den d. 11.12.195'.
Carl Hansen

Overensstemmende med det på mødet den 2. ma~ 1951

vedtagne modtager og godkender naturfredningsnævnet for Odense •
amtsrådskreds foranstående fredningsbestemmelser, der bedes lyst

fornævntesom byrde på;matr. nr.

Naturfredningsnævnet for Odense amtsr&dskreds, 1It'
den 2. august 1954.

R1ngberg. ~,

~1nglY6t i Kerteminde købstad m.v. den ,. august 1954 med anmærkning:
På ejendommen hæfter pantegæld. ---Genpartens rigtighed bekræftes.

NÅTURFRE1)NINe-S.NA'VNl'~TFOR ODENSE AMTSR!DSKREDS. den ~ ,febr. 1955.
• r-
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