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Afgang Merete Næsted Hent PDF Forlaget skriver: »Afgang består af 15 noveller, som handler om
hverdagsmennesker og hverdagsagtige episoder. Af og til er hverdagsmenneskerne og de hverdagsagtige

episoder måske slet ikke så små eller ubetydelige endda.
Hvis nogen i dag vil stille mig spørgsmålet, om jeg altid har vidst, at jeg ville være forfatter, kan jeg ikke

svare ja. Men jeg har altid skrevet. Små historier, rejsebeskrivelser, lejlighedsdigte, kronikker, læserbreve og
synspunkter. Og mine erindringer. Siden 1999 har jeg været medlem af skriveklubben Fynske Utopister. Et
medlemskab, som har givet mig mange værdifulde oplevelser.Apropos mine erindringer. I december 2010
blev en del af disse udgivet i Herning-bogen. En af mine gamle lærere på Vestervangskolen i Herning var
kommet under vejr med, at Erindringens labyrint blandt andet handlede om mine fire år i den skole. Han

opfordrede mig til at sende manuskriptet til redaktøren af Herning-bogen, hvilket jeg gjorde.
I Vestjylland, ca. 15 kilometer sydvest for Herning, stod min vugge i 1945.«
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Hvis nogen i dag vil stille mig spørgsmålet, om jeg altid har vidst, at
jeg ville være forfatter, kan jeg ikke svare ja. Men jeg har altid

skrevet. Små historier, rejsebeskrivelser, lejlighedsdigte, kronikker,
læserbreve og synspunkter. Og mine erindringer. Siden 1999 har jeg
været medlem af skriveklubben Fynske Utopister. Et medlemskab,
som har givet mig mange værdifulde oplevelser.Apropos mine

erindringer. I december 2010 blev en del af disse udgivet i Herning-
bogen. En af mine gamle lærere på Vestervangskolen i Herning var
kommet under vejr med, at Erindringens labyrint blandt andet
handlede om mine fire år i den skole. Han opfordrede mig til at
sende manuskriptet til redaktøren af Herning-bogen, hvilket jeg

gjorde.
I Vestjylland, ca. 15 kilometer sydvest for Herning, stod min vugge i
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