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

eller (i de sønderjydske lands-

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

søgn.

la mfl. Lynderup gad ,
Lynderup sogn. . Købers } b I'

Kteditors opæ •

Akt: Skab nr.
(lidfyldes af 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.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. la og 20d

Lynderup ogaf by sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Lynderup 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 Mn 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 lti6Q

-ef-khkegårdsdiget eg iØVFigt-aJ er den del af l~ og 20d, der ligger indenfor
en linie, der udgår fra det sydøstre hjørne af kirkegården til
vejhjørnet mellem vejen øst efter fra skolen til vejen øst om brin-
ken øst for kirken, derefter langs denne vej mod nord og nordvest
ad Virksundvejen til denne skærer vejen vest om kirken mod nord,
hvilken sidste vej er den vestre grænse for det fredede areal,

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 Lynderup sO gn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Lynd erupgård ,den 29 .Sep. 19~

J. Kleldsen.

Til vitterlighed:

Kield Kieldsen. H.Nygård Heilesen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

-
"195~.Viborg, den 16. j 'uni

Holm. V. Rasmussen.
Chr. M. Pedersen, Lynderup.

Indført i dagbogen for retsKreds nr. 63 Hobro købstad m.v.
den 24.juni 1955.

Lyst ••• • •
A'nton Nie lsen.

Genpartens rigtighed bekræftes.
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