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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettel~e'e og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Akt: Skab nr.
(ødJyldes af dommerlwnfO'n)

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

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

sogn.

ThoB trup so gn. Købers }
K d·t bopæl:re lors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

Stempel: - kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 27a

af Ve..,ter TO~jtI'UP by Ve ...;ij8r To;;,,"c1.·up sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til TU:J trup 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 JEftft-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
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af er cen de l af 27a, er liGGer IDe llem

skellet mod veJen efc,er l,JlbJCl'G Ob en liIlie lo m nord fur
skellet p&r~tl1el .:,ed dette ua.t;åo..ci.efl'a det VGDvL'€ 51\::el af 27d
50 m mod vest, hvor dot; fredede ure-.....l o.fc,1\[1'2_-"jes •..ov vest

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 Vester TO,;;;otrup:.iogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

To~tru:p ,den 17.juli 195JZ.

Kre.:..·;;en .A.r:.der..en.

Til vitterlighed:
A.Kri8tiab30n. Leo Niel.sen •



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 20. jur1.i i9~l

Otto Aiørbos. V. R~~~u~~~n. JUld.A.B••••
Ind.ført i u""gboGen fOl' .....e"G..,)lcred.8 nr. o' A Ho bro k .... ../ ø o~liud. m. v.

den 22.sep.1953.
• • •

Anton Nieli:3en.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Mtr. nr.~ ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og b/. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

31 VaGtler Thostrup,
Køber8 }Tl1o...:..trup Hogn. K d.t bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(udfyldes o,f dommerkontoret)

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklaration .
soe;neråd

Undertegnede/der er ejer af matr. nr. 31

af Ves cer Tost ..up by og sogn,
erklærer herved, at j:g af hensyn til To..:J t:t'UP kirkes frie beliggenhed overfor
fredning~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af l'fttft ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu 1oKwl. eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~ ejendom,
af.ki-rkegårdsdig~ .....og. .iøY~f

~oin ~en fornævnte bestemmelse angår, BegFteft!tes ftlsQ..J

er hele m.nr. 31.

.således; -oom.det- f{&mgM- m-'dct--deida:rattonen v'edh~ftede·~ fJ7'fI
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på _ ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet fotVester TO:Jtrup ~ogn.
For fredningen krævl?f5ie:- ingen erstatning.

TOdtrup-ROU1.l1sog.l.:..eråd pr.
MØldrup

19~.,den 20.3.
p.S.V.P.Laustsen.

Niels Thanild ~~~tinus L~u~t~cn Key
Ejner Kri ._ten..~on. KJ:e,.j'-,;en J .NielGen.

Chri...,te.'_...ien
A~bE: Sigård.

Til vitterlighed:



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

Otto
InQfØrt i

Lyst. • • •

L,rh

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 4.augu::.Jt
Kiørboe. V. R~.;;;L.1:l,.;...,on.

dagb,:;gen for ret:..;~cn.;ds nr.
den 22.Ge[>.1953.

19~.
.And.A ••••••

Anton Nielsen.
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