
Overrekkelse: Eva Wiksén Næser ble helt satt ut da Unionspresident Grethe Mary Sørensen 

ga Soroptimist-veteranen prisen. Foto: Veslemøy Klingsheim 

– Jeg ble rørt, og nesten litt sjokkert over 

tildelingen 

 Det er ikke ofte Eva Wiksén Næser mister munn og 
mæle, men det skjedde på Strand hotell Fevik nylig. 
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Da fikk Næser, under Arendal – Grimstad Soroptimistklubb sin 50-
årsjubileumsmiddag på Strand, tildelt «Europeisk Soroptimistpris». En pris som 
egentlig Norgesunionen av Soroptimister ble tildelt. 

Men de mente at den tidligere lærerinnen og kulturpersonligheten fortjente å få 
prisen til odel og eie. For den passet bedre i hennes bolig i Grimstad, enn hos 
Unionspresidenten. Mente sistnevnte. 



Samling: Mange medlemmer var samlet for å markere 50-årsjubileet til Arendal-Grimstad 

Soroptimistklubb. I forgrunnen med blomstrete kjole ser vi Unni Skretting. Foto: Veslemøy 

Klingsheim 

Velfortjent 

– I 2018 ble Europaføderasjonens prosjektpris tildelt Norgesunionen for prosjektet 
fortellerteaterforestillingen "Valgt det.." og organisasjonens arbeid mot 
menneskehandel. De siste to unionsstyrer hadde snakket om at denne prisen hørte 
hjemme i Grimstad, hos Eva, som hadde vært en engasjert pådriver for prosjektet, 
forteller Arendal-Grimstad Soroptimistklubbs Wenche Norgaard, som er medlem av 
klubbens komité «Mot menneskehandel». 

– Unionspresident Grethe Mary Sørensen kalte fram Eva under jubileumsmiddagen. 
Hun minnet om at dette var damen som hadde tatt initiativet til at "Valgt det …" ble 
laget, var med å søke Justis og beredskapsdepartementet om midler til utvikling av 
manus i 2015, fulgte skuespillernes arbeid og var kontaktperson for unionsstyret fram 
til premieren i september 2016, sier Norgaard videre. 

Sammen med Guro Bulien, også klubbmedlem, laget Eva tipshefte om 
menneskehandel til klubbene, holdt diverse foredrag, skrev artikler og spilte inn 
appell på film – på norsk og engelsk med oppfordring til å vise/se denne fantastisk 
gode forestillingen. "Valgt det …" har per nå vært vist mer enn 150 ganger. 



Skuespillere: Skuespillere i forestillingen er Beathe Frostad og Per Jostein Aarsand. Foto: 

Privat 

Rørt 

– Det var svært overraskende å bli trukket opp på scenen, og få denne prisen. Man 
blir jo rørt. Men det er noe som alle Soroptimist-klubber i Norge har sin del av. Så 
dette er ikke noe jeg skal ha all æren for, sier Eva Wiksén Næser til Adressa. 

– Og uten skuespillerne Beathe Frostad og Per Jostein Aarsand, spesielt Beathe som 
jeg kontakt om forestillingen for ti år siden, hadde ikke dette skjedd. Hun tente på 
ideen, og det var slik alt startet, legger Næser til. 

– Egentlig fikk Norgesunionen en europeisk prosjektpris for tre år siden, for 
forestillingen «Valgt det». Som er om menneskehandel i vår union. Unionspresident 
Sørensen mente at denne fortjente å stå hjemme i min stue, forteller den tidligere 
lærerinnen ved Holvika ungdomsskole til. 



Overrasket: Her har Unionspresident Grethe Mary Sørensen nettopp bedt Eva Wiksén Næser 

om å komme opp foran forsamlingen. Fortsatt vet ikke Næser hva som skal skje. Foto: 

Veslemøy Klingsheim 

Ble satt ut 

– Det er jo ikke ofte jeg blir taus, men jeg ble nesten litt sjokkert. Jeg fikk bare sagt 
takk, og mumlet noe. Hele kvelden, med feiringen av vårt 50-årsjubileum, ble meget 
hyggelig. Og som sagt, rørende, sier hun videre. 

– Som del av vår profilering utad av jubileet, setter forestillingen om vold mot 
kvinner og menneskehandel opp i Grimstad. Jeg håper folk stiller opp, og viser at de 
tar avstand fra vold mot kvinner, og menneskehandel, avslutter Eva Wiksén Næser 
om forestillingen som varer en snau time. 

Artikkelen fortsetter under annonsen. 
Soroptimistklubben forteller at uten Frostad, hadde ikke så mange landet over; fra 
elever i videregående skoler, utdanningsinstitusjoner, helsepersonell, vår egen og 
andre organisasjoner osv. blitt bevisstgjort og selv engasjert seg mot menneskehandel 


