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,REG. NR.-t4YJ ~~ I~/I ..S~·
Afskrift. J" • v

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skådesløsbreve~ -kvitteringer -til udslettelse- - ....... - . ....
v ,og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ej~ndom).

Fredningsnævnet for Randers amt. F.S.12/1948-1C.
... •• : ~.... I ~ •

"

" <, ,I" , Akt:, Skab p nr. 138.
, •. (ø0ld'. øl dommtrkotUGret)

Bestilling ..
formular

la Ør~ by
og sogn.

"'tr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

,eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-

. bogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

u
Købers }
K d't bopæl:re lors,

r:- AnmeldereRS navn og bopæl (kontoWJ A ,

~n.,n~A~j«~.. 7";~~T'
.tJÆ-~/ 4-u( ~,,, -- - -c; .,

v • "Stempel: --~ -- øre.

Gade og hus nr.:
(hvor sAdlInt findes)

Sternpelfri.

2360 - ~3/11 1953.'
, ,

Fredningstilbud

Undertegnede ørum og Ginnerup menighedsråd på præsteembedets vegru

tilbyder herved som ejer af matr. nr. la af ørum by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr, frede.

Arealet beskrives saaledes:

a. Den vest for Ørum-Løkken vejen liggende' lod.
b. Den øst' far samme"vej liggende lod for så vidt angår et areal

begrænset således:

Mod sydøst fJ-f skellet mod matr.nr. 4a Ør~ J, erI;,længde af
40U meter, regnet fra sydspidsen af lodden, -mod nord af en
linje øst-vest over mod Løkkenvejen.

,)

u Fredningen har følgende omfang:
, -,

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes'" m~d - høje" træer, midlerti<figt -~lier ved'Varende,
• c c

ligesom der heller ikke på arealerne må' anbringes tfahsformatorstatloner; telefon- og telegrafmaster. "
o, lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, -vogne til beboelse eIler opbevaring af red-.

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande. _. . v t r
;q2bDbllbDtdex~g:xIJlgJf:iWdiixDer forbehold'es' r'et Vtii 'ai":dl'sporiere

over den sydlige del af præstegårdshaven til-evt; opførelse af
gymnastik- og sløjdsal. _.' v '_ ,

Så længe det pågældenu.~ areal ådministr,eres}ir- de kirkelige
myndigheder, træffer kirkeministeri'et '- dog '-efter fridhleirlt'et
erklæring fra fredningsnævnet ~kpf~_felse 9E nyplacering af byg-
ninger på præstegårdsjorden oi!ut-~l~( em l~elvQj;lLy.iJ5li!~anen for
disse, for så vidt bygningerne skal ~enyttes til dr~f~Sn af præste-
gårdens jorder, til brug for præsten eller i det ,he1.e skal tjene
kirkelige formål.

Jensen & Kleld&kov, A'S, Kobenhlvn.
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Så længe den t~r præsteembedet hørende have med gårdsplads
samt den del af præstegårdens areal, der ligger i umidq@l~ar
tilknytning hertil, admi~istreres af de kirkelige myndi~he4er,
træffer kirkeministeriet afgørelse om nyplacering'af:præ~te~
gårdens bygninger, herunder' selve bygge planen samt tilbygninger
m.v. og om~ygninger, der ændrer præstegåruens udseende, uanset

For fr~dninge~k~æ;e":kC'inge~erstatning. u fredningSdeklårationen.

M~nighe ~r~~1~orstået med. at ovenståendefredningstilbudtinglysespå,.JmiIx:~1lQX matr.
I { '. , l. ,~" ,

af Ørum by: .. og sogn,'doguden udgiftfor ,ili@C rådene o
-. I l .1 t~ I l.' l lJ .1> l.t

Påtaleberettigeti henhold;til foranståendeer fredningsnævnetfor Rand~rs:a":lt, ~i!:,p~ovljlti-
udvalget og menighedsrådet .hver for sig.

nr. la

ørum
,," l •

, den 19 J3 '

Chr. Tolsgaard.
Holm Hyllested.
O • Hougaar d o
L.Hougaard •

:11 ulJ " "

Jac. Sloth Jensen. Søren Willumseno
H.P.Hansen. He~fY ~ikke~sen.

S.Mogens en., 1'h,!. Th~mfJe~

Frederik Jensen.
Jørgen Rasmusseno
Margrethe Lorentzen.
Kr.Nielsen.

l : ; l, I! i I· '.'n ~ ; l • ! I.i

,
_ c

(.J

'.' 'l" .1 •• \

Idet fredningsnævn~t~?r Randersam~modtagerog godken~erJforanst~endcefredn~ngstilb~d.

b.estemme~det,_attilbud.etskal lysessom servitutpå matr.nr. la ~[ ø!um Py.
ørum

iXfli~.A:HatjtJiitXXJ('X}4jXX~j{Jt'XiflUUid~K~;l:JflMM~:XØitXifUU"jJ!!lll~~lQx
u .--

p:6X'lemmg1ll: JlrnN.Xxt<:b:.\IDlcet.xOOx:Pf!llKK.J:lim~9C1'1i'li1~ ,pi~x
, \

Fredningsnævnetfor Randersamt, den 11;11 19 53~."

2 G lbU6 117b F O g;
bz.

Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tingly:aElI3, som
s~rvitutstiftende på matr.nr. l~ ørum by og sogn uden udgift for

'! .• 'I ,', I I' Ipræsteembedet'. r • , " , ,. " " , ,,,' 'I,! "

.j 1,1 ir Kirkeministeriet, den 31.oktober 1953.
l' I,j '.FI'~ l ;p~lml.v.' E.b. I! 1',.1. II, ,I .J 1,11l~lljl j, •• , •• J,·.II

,,' '.: 'l,' ", "J', i,: , ,Flinar,:j:.øwe, ~~" 1,,1. 11,,''1'"'' ,, .. ".,
Indført i dagbogen for retskreds nr.57 Grenaa købstad m.v. den
13'novb.1953o I .j,,,~:'" i..j I" """ I.l. I. ,JI,'"

Lyst. Tingbog, akt:Skab p nr.138.
Anmærlt'ning ; Ej endomm~ri. Ell'," b~ftet læ d pant~gæ'ld~ ,; ;1.,l,j,!1:!~;;'Jl ;.;,~

• v " 'c' ·Vestergaard. ' "l _: :./;l DJ",~~ 1,1'01, '~
_:_ _:_ _:_ .~J.~':': ~. l,lc: ~o -_~(J:"~!L

AfslCrtftens 'ri!~tighed bekræftes.: J . ,1-, l J I i· b ,11 .. 1. .3,"
v ... 1._' ~,}l :.! - J ~L. ~ L ".·.~I ..!.._!~j':.J tjJ~-,l'U!:.'LI'1

~

J' .. :, " ',- -, l t lir ,- 'SEP. tQ55 , _.', - ,'.. !_Jl:- .:·J'l l: l <Jll~:O;l.
I "bfbillllPllll~- ," ; ~7· . \li -,~, .. J 'I' l1:1"'-. w.... . .... ' .. ... I

" ' •. - • ~ 'D ' d~""\ .l .•••'.r:;' j • -' .i ~ I ; , "I '1--
" l'~~l" . '. l - "

~I. , - - _ l. , _. .' \..o ~ _ :tJJ ,l (',J, : __ ,.iIL/

.&
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Bestilling.·

rormular

Afskrift.

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Fredningsnævnet for Randers amt. Foso12/1948-~0.

Akt: Skab B nr. 5950Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. I ting-

- bogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

4a ørum by ! I
(udfyldes GI dommør'umtordJ

og sogn. v
Købere } b I
Kreditors ..1 opæ: , ,

.;' ',Ii

[

Gade og hus nr.:
(hvor sidant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredn.ingsnævnet for Randers amt
ved dommer Fog, Mariager.

Stempelfri.

1305 - 26/6 1953.
Stempel: -- kr. -- øre,

Fredningstilbud

Undertegnede gårdejer Søren Rasmussen, ørum Djurs
lader

til~llet herved som ejer af matr. nr. 4a af ørum by, og

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn, at

Arealet beskrives saaledes:

Den del af matr.nr. 4a, der ligger stik øst for ørum kirkegård.

I"" I \
Fredningen har følgende omfang: • \. ..... ..:.. J.. J

X~r4ll!XOOkX~X~gg4SC~N:erX1mpkui1le~JOiex1xJ:mjecica~~~.»Kv.ålim_

1~~~~:x1Il!Nlx.xi.kllex:1'å -arealerne :i1~nebrin~es- iransform~tors~~;ione~,tel~fon- ~g 'te;egrafmaster'..~..
o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgs!rteder,isboder, vogne til. beboelse eller opbevaring af red-.

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

mgc:tackåbl§k!DaXMigx:ltogxrexXiJcVed ~@~!g~il]~epå ar'e~le:~ åkal fred-
ningsnævnets råd med hensyn til bygningernes placering indhentes,

forinden byggeriet påbegyndes. "

Jeno;en & Klctdbkov, MSI Kvbenhavn.



el
I
I

I

_I
I
I

I
I
I-
I
i

,I

I

I
i
I

j I

I i

I I

For 'fredningen kræve~ j~g" ing~n erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstitbud ,tinglyses på ..min - ejendom - matr.
I .... ~ II I

nr. 4a I I' ,af ørum sogn, 'dog' uden udgift for mig.by, og
, • II I :; ,J 1.1;

Påtaleberettiget i henholdltil foranstående er fredningsnævnet for RandlIrs .~mt,~ provS!ti-
udvalget og menighedsrådet .

nver Tor sIg.

, den 19 /6 19 53•.
So Rasmussen.
J v

.. , .1 (•• ,

i i i

u

II! I. t

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,
t ' c

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4a af ørum by,

og sogn, a:t;.lWilillWtxxxxxxxtilK xx X xxxk'PlCx xxxxKltxxxxxXlllllx, hvilket matr. nr. evt.

forbindelse med ~laM'XKJ)( andre

Fredningsnævnet for Randers amt, d~n 23 I 6 19 53 .

Indført i dagbogen for retskreds nr. 57, Grenaa købstad m.v. I

den 261juni 1953. ·.1 I •• _: I

Lyst. Tingbog, akt:Skab B nr.595.
Anmærkning: Ejendommen er behæftet med pantegæld'''og''serv:\.tutter.

Vest ergaa;rdo

-:- • -r
-:- -:-

Afskriftens,rigtighed bekræftes. I l) j I l .'" j • ~ ., l

Jr&iinlll~~1!:lJ~IIl'~ 1"'1'K'SEP 955
J.. -n:;' - Al'll -, lO 1·n-allue1'tj ••

- ... ~, ...

ly

d 'lill', I ,I I, ,I' 'l . j II l l.,

~. ...: - /,-,:'~:'~'... _-
'. '.J- • ~\~,d Jo 1:" ; ~ J. L ......
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REG. NR. ~Y'c'd % ....."l-(;,.J

.:...

Afskrift.
justit'>ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast, ejendom).
~~edningsnævnet for Randers amt. FoSo12/1948-10.

J , II

l _ ( l,
Akt: Skab J nr. 504 o

I l • " (ø4l,ldes af dommITkontoret)

BestiJllng8~
tonnular

131:>ørum by
og, ~ogn.

Mtr. nr., ejerlav, 80gn:
ti København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art.' nr:., ejerlav,

sogn.

KøberS'} . ... bopæl: ----
Kr~dltor. l " I" I, l ).

J

, I

, - Anmeldenms navn og bopæl (kontor):

c Fredningsnævnet for Randers amt
ved dommer ~'og, Mariager.

Gade og hus nr.:
(hvor ddanl findes)

Stempelfrio
1304 - 26/6 19530 Stempel: -- kr. -- øre.

Fredningstilbud

Undertegnede graver Ernst Sørensen, ørum Djurs

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 13b af ørum by, og sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:
.l ••

Hele lodden.
j' II

'. ,~

. 1.,"

Fredningen char følgende omfan~~' ' .. LJ. J j) ... t...Il~) • ~ :,

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlerti~igt ~lIer ''V~dvarende,

ligesom der heller ikke P~ arealerne må anbringes triin'sformato~statio~ecr, tele~~n::' ?g -'te1egråf~aster
~ I.r - I ,,~ •• ' • ~J ,j, • ~. L._

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevariiig ar" red- •

skaber el. lign. skønhedsforstyrrende ~!lnstande. .~; _. -; ......

Jeg forbeholder mig dog ret til a.t QibehoJ,.,d~ det. ~~iste;r~nde beboelses-
hus, til det må kasseres på grund af ælde, samt da på lodden at

opføre et nyt enetages beboelse~~n(! ~y~agl ~i~b!~ni!~.iinå dog først
påbegyndes, efter at der med fredn.~ngsnævnet· ~~ '':fdi-i1å.ndlet omi ,I

,I-

placering og udseendeo \.

JeDseD & KlelJskoy, A,S, KøbenhavD.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud ting(ys~s på min ejendom' matr.

nr. 13b sogn, (Jog uden ~dgift for m'ig.af 0rum by, og
, l ., l' 1,1

Påtaleberettiget i henhold 'til foranstående er fredningsnævnet for Rander~ ~mt, .. pro~sti-udvalget og menighedsrådet
hver for sig.

, ' ørum, den 19/6 1953 •.

Ernst Sørensen.

...L

,
i l

l ._

Idet fredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud,

bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 13b af 'ørum by,

og sogn, :Jek1ullltlml:lX:XXXXX)tltll(xxxxxsf.:lpxxxxxld'.dkxxxxx~ hvilket matr. nr. evt.
forbindelse med i:tilU't.X~ andre

Fredningsnævnet for Randers amt, don 23/6 19 )3 •.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 57, Grenaa kØbstad m.v"
den 26'juni 1953•
. I ,I .,

Lyst. Tingbog, akt:Skab. , :. .
Anmærkning: Ejendommen er

J nr. 504.
I •behæftet med pantegæld.

Vest'ergaard.

I,.

-:- -:- d d . J-:-
LAfskriftens ~igtighed bekræfteso , . ,

j ,J! ". l. II ', .•

~. J •

.. ... --.' t ~.:...;1 { J. .. \.. :-J '..., I - 1

'" ,
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7erræwaf
Ørum By.
ø~S()!ln,
Pfurs jlørre Iternu:l.
Ra.ru:lers Arrd.

o o
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