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REG. NR. ,,/.2//

GENPART \ i

Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Va&'IIiØ btad
141 art. ar.
412 Val"WilIi

eJorla... og
GOlD •

Anmelder:

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

U d d JluiDlgflculød.4tor VU"UfI eop .r~·.1'n ertegne e

iaOl·ved. Wld.1" forbohold at klrlu)iAlalo,orlete .04~(le18' pA

Vw'" li11''''' o.:.,. pareto ra tø ...epe

e~'I114HWI)ln ejer af ejendommen art. nr.
VUmta

412

tingbogen for

af nævnte ejendom fredes som
YCø.1'D8Ø

ejerlav,

bcfD
'-- . If .~ogn, ml ørt l

141
, at nedenn;cvnte areal

af

bI.

nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

•
kirke med kirkegård.

Arealet beskrives således:
iaroel1.1"U 1,2/, Gi 1"/4 aca·'blad 11 aortdlatrl&' Ya&"d*IS,

tUaw.:meD 1,4549 n. ( OO(lneland ). bGl~pa4 ••• a' 0" aord.
vent tor .lr~.a• faro.llerne er lan4brucaJor4 oG "'11, 4A~
4_ tor tld. 10"'&'... 4. Jor,tor481lna .~ l.~t.l't. over.o' tll lødman4 ieter l~e1io!·,.at t.,.... '

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-
ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafma~ter, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



»Ol. i.·~I."'jJbQlddl. '~t$ 41# 1Io1,·..vllt;j@ II.Vlll,U.,):atJd01" .'0' 'iI

'eDlt'.l.. at ae t~od.4e~oa1.r .t'~rklr••no 0& »r..'o..-
'ødoto HUO., e41fW&&o areol.m. '"111orer &lr.~on OB Jr.'o ..

o:Ibod.' og a4IDlDl .. ' .... I'•• Id de IWIvn'. IIIDdlsbø40r •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæfteher, dog uden udgift for p. m,JAl4j;uQoioil-

r4a.,. po I b' "I d Ud f" Var... .ata e eretttget er memg le sra et ar ~ogn og frednmgs-
nævnet for Aabenraa amtsråds kreds hver for sig.

• den a.Deob ••
lil'ban :lcau"a12... Uano Ctu·. li_ø»_ AnIS,.. Jaoo"en
nu ... f. Uon... all.M Obl'løt8ll.. AIlkO" J.UOD
'i. at. Aeortor. CurluteD 1101

~Ol att.8'.1'0" bervod. at ov",""••8 un4oracrlvaro
udaør aaat11se me61e mGr af Var~a øO~la a.D1~h.d.rld •

Ul'bu Sctlr.lldr
JOGD<o,pIWl'

Varaaa
8/12 19'••

Jl"baa Jchl'a4 ...
1>., til '1'84 •• , at mn."varoø.4. tto4nlD& ••• klaratlOft

'1Da1~d8.Øom .8rvlt~'o'1tteo4.»1 urt. Dr. 412 y~ 8~."-
lav OC øoea •

,k 'lr.QD1Dl~'.rl.t.
T~.~f ( ut tlID,V el )

J011 11. UG.' 19'5 •
lo • iJ • V •

~ • J •
to'tilotUeD• Indfar' l daa'oa«D tor ~~"kr.4. ar. 92Aub~~~ kebijt4~a. v., diA ~~. a~pt. l;S~• Db. '201 •tyet. llngboi Vur.n.o bl. 1~6 ak'. 1 Dr. 114thvo: czt~ l12 Vrznmo atAr tDdføl'" •

J. 11. 4Ienuen
--0000000-

u~~art.øa r1&t1sueG bocr.tt.. •
Fr:..:dnir'~J'inJ::vnet

for

Aabenraa amt s rådskreds
.d~c 2G. oktober 1~5~•

~~
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-t.2'~
REG. NR. ~/

GENPART /;2, ! ·t/- ,.)

Bd. og BI. i Ting-
bogen,Art. Nr.,Ejerlav,

Sogn.

Y,;;\l"IWiI bl ad
140 ar". Dr.
140 oe bla4
141 a~'''.IU". Anmelder:410 Val'llU
eJerlav OS Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskredsBOP •

Stempcl- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33

Fredningsdeklaration

Undertegnede aøOlahedar4c1 tor 'aI'DlU eop .rKl .. er
borYGdlPlclør torbebold at "tl'Atnlllis'.rl.t. eo4K~ndI1.e "a
Yanam. k1rk8s 08 gaøtora'. v86fte

.... , ... MI som ejer af ejendommen art. nr.l40 OS410 af

Vai'1W8 ejerlav, Var.. sogn, indført i

tingbogen for Yar... blu 140 OS ~ 141 • , at nedennævnte areal

af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

VCl'1W8 kirke med kirk·egård.

Arealet beskrives sålede~:
iaroellorne 1'5 og l" ~or'blacl10 kor'distri'" ,~ o~
1'4/19 kortblad 11 oamma åortdlotr1kt. tilsamml. 2,8980 ba,
IUtrou. UAdø~ U't. Da 140 • t)~li[&ll1al 1114 tor kirken, o,
gøoel 74';o .~'9,kortillacl 10 8a11l111iortd~u tr1"'. hørendo
~clGr,art_ 410, at Gt.~rølG. O.~94'ba, be1iiSeDae 801'4 tor
klr"oll • ' '

I ;f4l'O.~1.1'U. l'S • 1'~,o~ .~4A-t ... 1aD4lm.1.aJor4
( Rl"IIoItelan4 ) uden ,,6*11.... 1" .. I

2A parcel 14'/0,1" l1gse~......bol1ae8' •

Prednillgen har følgende omfang:
, • \ 1

Arealern~ må .ikke bebygges eller beplantes !lied udsigtsødelæggende beplant-
ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eIler opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anb~jnges eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



JJO. 1,'Q,,'oQtao1tJaødCJt;i dl;) "lril..,lilr:i" m,yD.~11~n..dlJ" I'e~ 1.11 bll-

D3~~a1.~ at a. frea.O. arealer øf ter klra.as og prwe' ••abeCet.
b.~Y , øå1~. arø8101'118'llberel' "lrA" oG p....... aa"4.' oe
admlolotl'er.. at 4ø ~v.a'e mtadløb84er •

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tiden indestående hæftelser, dog uden udgift for•. IA(I.!I-

Påtaleberettiget er menighedsrådet for V8l'l~ sog»~e'FAt\\ft.t~-
nævnet for Aabenraa amtsrådskreds hver for sig.

Varus Miullsbødilråc1 ,den 8. dGO~. 1954

Urb~D Jcbrade. Bans 04r. Ra.-a.o«D Andr. ~aoob ••a
lt-.10llYa 1". UtUllIøa Jlølonø CllrlotOIlaOIl AD~." Joue
~. ~. Aser'ott Ohrlst •• i8..
JIJ6 a~'o@t.rorherve4, at oveDatAenO. 8 qn4ørøkrl ••r.

ud,.r aaz\116~ madlewø81' ~t Va~ øg~ aeo1&bedar44 •
Urban Sobred.
Sogns»r.,,''4ru8 8/12 19'••

Urban Scbrl4a,.
Dot tl1trea.I, at nærværende fre4n1Die4aklar.t1oa

'10il,801 øoa .ervltutatttten4e pi art. Dr. 140 08 410,
Varnæa QJerlav oe BOlD •

Ålrkomlaløterl.',
( øt81ll~.1 )

deA 11. aqS~8t 19,5 •
t • :. • v •

~ • B •
D.Ueeaoft

t\~.
~ll

Indført ..4asbo&8D tor retuer.da nr. 92,
AatHølru ke'øu4 a, 'f'!' 1 dell 29••• ,"'b. 195" •
L,at. i1n&bogVarnas bl.. 140 akt.l Ar. 112, .

hvo, art. 140 Va~ .\ir 1n4t.~t.
L,yøt. tlDaboS Va&'IUIØbl. ae 410 ak,. l nr. 12',hvor art. 410 ,~ _tal' in4r.rt •

~1JlgboaakODtor.1tor re".- .i. B. JØU.A
kredø nr. 92 I A&1'erara ••øb.ta~ m. v.

1)1».'202 •

--000000-

lenpartene rtgt1ghed bekræft.. •
Frednin

t
0snævnet ,4øa 26. olltolter19'" •

or

Aabenraa amt s rådsk.r~~~ lp '..D • V •

~,~
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GENPART

Bd. og BI. i Ting-
bogen,Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

' ..... bl ..1,., ar'_ 111".
IS'
Van.III eJ.. -
laY 0l .O{,. •

Fredningsnævnet for Aabenraa amtsrådskreds

Anmelder:

Stempel- og gebyrfri. Lov 140 1937 § 33
, I

Fredningsdeklaration

Undertegnede lJop.~"d tor' YU'RGIDeop 01'151.... ben.. ,4

'ønaa aocruakClUUGU 'f ....

•.n•• -.d som ejer af ejendommen art. nr. IS' af

VU'AIIØ
tingbogen for V~

ejerlav, ,....... sogn, indført i

bI. 1" , at nedennævnte arealad.
af nævnte ejendom fredes som nedenfor anført for at sikre den fri beliggenhed af

V • .. ft • • kirke med kirkegård.

Arealet beskrives sålede~: ». del at .. ~... a1.t paro.l

7141210 kor'''laA 10 Jlol'tt1iøV1kt VarAM .. lir.a-aell. V&1"

aw'l Idrkqaal'48 auvtI diS_ OUkO_WlQY.~_YIII'IIM - lIeYr\lP

( pal"oel 106/126 ). ANal.' .,. abe'b,.. , OShe.DU.aaU &&'b8u.vt to'

O. ~~YOP.' •

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-

ning ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon-
og telegrafmaster, benzinstandere og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, boder,
garager, hønsehuse, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande, eller iøvrigt anbringes eller foretages noget, der kan
virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.



·e

Denne deklaration vil være at tinglyse som servitutstiftende på ejendommen
med respekt af for tidcn indcstående hæftelscr, dog uden udgift f~. DOIllUtrAd.'.

Påtaleberettiget er menighedsrådct for V~ sogn og {rednings-
nævnet tor Aabenraa amtsrådskrcds hver for sig.

Val'lUl1lØ , den 27. 8. 19s4

J. U ... or'ott Bo, Jacobs_ J\UJ;". OlUS8D

O. nt.bboeoa (Lroot8&Ir,",
Uødør"'iA8a. tormand tor V~ 80ijAerla .t'8~'arerAar -

... 4, 1':4' o'VeA8UoAdoud.skrivero Ilagør a.. 'lt.s ... 41__ at
Yarnu øop'rU •

Varuas de. 2u. e.pt .. ber l'S4 •
R • U • Aserto"

FQrQUa'&~d. tr~D1Q&ød.k1aratioDCOdkend8Ø h.rY.d.
AalJalU'aa_tsrM, dOD 2S. ~Wll 19" •

J. l? Caa»era ..-
Atøkrltteas rlstt.ø18d •• ~.rt.. •

,dea l.h QU8'lst 19S~•
R • U. V •

lo4l.r' l das_OSo. tor retøkroaa Dr. 92 •Aabenraa k.betad m. v. , den 2'. aua. 19" • D'. 2768 •
LJst. tl8&-1 VU'Mebl. 1~6 aJtt l Dr. 114 •
11l11bol"ontorot tor retøltr••o 111". 92 • Aabenraakebeta ID. v.

Fredningsnævnet
for

A<1benraa amt s rådskreds
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