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Matr. nr. Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

l!,. Voet~1:a.
Vi:'h..el'olev so~

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

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. la-

af Voergå'r cl by Vim1ersley' sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Gl'uthe 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 ~ 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, ~

af.-Jcirkegårdsdiget ..og.iø:v-r,igt=af er den del af l.!. der liGZer øst 1-01' en 11n1e,
del' gl'Jr fra lanuen jen mod syd para tiel maj dot vestlige skel af
l,!. 25mfra dette t1.1 den rammeren lin1e f ~er åf.r parallel med det
aøn~e dt.ae.s ostli~ del 50m fra <dette

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 GrfJthe k1rkeJ1str1kt.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Voer den 2}.acp.,
Aftders P .F.anse!1.

195~.
.J

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRÅDSKREDS.

Viborg, den 15• fe 'hr.. 19sy.
Otto K1or'tooCl Vo !t8SmUSseft. C.Pe~erSODt PeJerotrup.

-,
Inufør t 1 J8gbogon fait retotl::reda nr. 79. L..vs\Jål.'d samt en del af

Hovlbjerg berred. den '.apr.1954.
Lyst.. • • ••

Ganpartens rlgtijbed hekrmftea.
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REG. NR. ø2/3~

Matr. nr. lØ), lq Voergår d"
Vinderslev so gn

Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds .

..

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

Deklaration.
Undertegnede, der ·er ejer af matr. nr. l" ln O g lq

Voergård; V1.'ndersle~af" by'v sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Gra the_ 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 ~ 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 vest og nord
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af en linie 50m fra det s.,ydlige dige parallel

med dettes østli@3 del og mod øst af en linie 25 m fra det østlige
dige. parallel med dette fra landevejen til den skærer linien syd for
kir kegår den

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 Grathe kirkedistrikt.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning,

Voer: ,den 23.sep.
Viggo Thomsen._

19:).

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 15. febr,,,. 195~.

Otto Kiørboe. V. Rasmussen. C.Pedersen~ Pederstrup.

Indført i Jagbogen for retskreds nr. 79,Lysgård samt en del
af Hovlbjerg herred, den 3.apr. 1954.

Lyst.. • • ••
Sigurd Møller.

Genpartens rigtighed bekræftes.

rP~llrrng~n<=VY1d qCJf '~)l:h~lU
A.m~Jr3, ...ms~tl~\~'b

,den 24.jan.1956.
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og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
REG. HR. O 2. ~?> Lt ..000

Akt: Skab nr.
(rulfyldes al dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 1 'tf: ""A ti
(i København kvarter) .!! yC?er~l' ",

eller (i desønderjydske lands- V1~1;.:eralev SV,;ø'1.
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

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

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

Stempel: kr. øre.

_A • • Deklaration.aw: lU gt.e Jor &cl
Undertegnede.vde~ er ejer af matr. nr. lJ!

Voer~rd V1ncerolev
::klærer herved, at ::i af hensyn til Gratri'i kirkes frie beliggenhed o:e~7:;
frednin~nævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ktHi-eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården,

Den del af ~ ejendom,
af-ktrl(egåFQsdiget og iø'lrigt -af

som den fornævnte bestemmelse angår, .GegfættSes mUti--

er bele m.nr. lu_.

såredes, som det fremgår af det deklarati"Oftetl'-"Voohæftod&·~
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt JlWAighe~JiråQet- ~Qrproyst1uuvalge t for
For fredningen kræve,;, jtt,ingen erstatning. 'Lys,.;t'a"d mfl. he:rre.AtU·S rrovst1.

Voer-Gruthe kirke l:lst%1kt ,den Jo.Okt. 1953-

B.ll.Pt'$nk: M~JnU8nrauner. Otto l~nuerSeb.
tmo. lCr13t1aa ~enho it. rens Kl"1atenaea.

ahr. ~omøan. N1elo Duehc11l.
Dot t11tr$aestat næ%V~eude f.r$dninua~eklarat1oa ting-

~ed: lyse8 Gom se1"v1tutst1ftende på nloitr.nr. lu VOtrgird,
V1f.itieralev BOp, dog meu føl;""ertcie f'Q;r':"ehoTdt

nSAlæB~ a%calet admin1at~eres af de kirkelige mynJilheJer"t%mffc% k1rkem'niateriet ~O~ uanset nærværende deklaration af.
gørelse med hel)~S'n til eventuel opføri21ae af l;;y$D11'l,1Ct1'på
arealet, f'-'"rslvidt tUsse skal t~~ne JdrkeUge formåi.ø•

1Jl'1' 1; ·' ........ "'T"",. '""~ • ') '1' t'lft:t ':)6 11 1(5~, a..L '.';: )~I..,.l'l ~..,.;'.':.'... f:>4,c.en .., ..opr .' 'f.P.~.v.
~':.Y.Arne Trlelsen, ~.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 24 ...rtta, 19S/f.
Otto f1ørl:oe • V", 1aSDlllBsen. C.Pc:r:ierS~n.

In::lført i da;;;l:o ,en f'or l'etst::tfh ..S nr", 79 t::IOJGæ~~aa::'it
en del af novl}.~el'€I h<??:tE'd. lien 10.ma~ 1955.
:r.,~'at••• '"

:~1gllt'dl~ølle:t.

Genpartens Yldtl&~J
r- if .,",. ~Y>l

k.jl{(;C1ii1lti[i1GS\'1l~2'V11'll~i Jl'i~Jl' v"
"" ~'/"S""-' ..li,,'. ~~Ll.nm.n. AL"::'.loU-:Jt.\.ll. '-, )

,



lpart er nøjagtig genpart af .det originale kort vedrøre/idt'e1endommen

'JWr~.t~&kr "att••t.;•• h.~v.d. ,-O • •

(j,d. (~~ . t9 1;1/ N•• ". fi f~ /:b.
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lnpart er n0Jagtii genpart af det orii~a~e .!ort V&dr~ren~~~ndomn~'en

VoV, wl bJA/~ ~- ..~ - ~-- .. ~, " d" , "l ,~ ~tv ,attesteres herved.. .,

~,d./~,~ ,19&Y Navn: _t_o _.h_',_' '_'T'--~_' '

f; ~-}ri ~-r ~

_.s4te~~-gen.partkalkerlærred. _J kort.
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