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Min historie Anders Kristian Vind Nielsen Hent PDF Jeg er den ældste af en søskendeflok på 7, 4 piger og 3
drenge. Ingeborg, Ellen, Gudrun og Bodil er født mellem Jørgen og mig, dernæst kom Åge 7 år efter Jørgen.
Jeg blev født i 1937 i Biltoft ved Næsbjerg og min historie fortæller jeg fra starten med glimt fra barneårene i

1940'ernes Vestjylland.

Som ung mand var jeg med i det nye flyvevåben indtil landbruget kaldte igen. Jeg fik 36 gode år som
selvstændig landmand i Ålling ved Ansager. Jeg blev gift og fik fem børn og som årene gik voksede familien.

Vi kunne som pensionister rejse ud og se på den store verden fra vores nye hjem i Lervad ved Tistrup.

En bog om 75 spændende år med mange oplevelser fortalt ud fra, hvad jeg husker og hjulpet af mine
dagbogsnoter og udvalgte billeder fra fotoalbummet.
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