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{ Viborg Stifts Folkeblad bringer gerne store og små navnenyheder. Du er
velkommen til at kontakte vores navneredaktion, hvis du har en mærkedag,
fødselsdag, udnævnelse eller andet, som du gerne vil dele med vores læsere.
Du kan kontakte os ved at sende en email til vsf-navne@berlingskemedia.dk
eller et brev til Viborg Stifts Folkeblad, Vesterbrogade 8, 8800 Viborg.

11.09

DAGEN I DAG er årets 254. og har navn efter Hillebert, som
formentlig ikke er noget helgennavn, men muligvis refererer til
Hillebert, der 1125-34 var ærkebiskop i Tours i Frankrig og skal
have været en stor salmedigter. Andre steder fejrer man Sankt
Protus og Sankt Hyacinthus.

For nogle år siden
besluttede jeg at
realisere en drøm om
at uddanne mig til at
kunne gøre en positiv
forskel for de mennesker,
der har sår i sjæl og sind,
blandt andet efter at
have været udsendt til
verdens brændpunkter.

»

50-års fødselaren Gyrithe O’Neill Nielsen-Man ved søen, hvorfra vandet i sin tid drev Borup Gl. Mølle. Foto: Jens Ingolf Nørgaard

Hun har hjerte og hjerne med i hverdagen
Gyrithe O’Neill Nielsen-Man har i knapt 15 år boet i Borup Gl. Vandmølle, som er både ro, fred og
idyl. Nu har hun startet egen virksomhed »Med hjerte og hjerne«. I morgen fylder hun 50 år.
DØDE

FØDSELSDAG

Min elskede mand
Vores elskede far, svigerfar og farfar
Tømrer

Jørgen Bødker
* 13. december 1950
✝ 9. september 2015
Her ved denne bro vil vi vinke farvel
Vi skal hver sin vej, du ved, at vi elsker dig
Sonja
Kasper og Louise
Ulrik og Tanja
Yasmin, Vincent, Lærke og Amalie
Bisættelsen finder sted tirsdag den 15. september
kl. 11.30 fra Asmild Kirke

Af Jens Ingolf Nørgaard
viborg@berlingske.dk

{ Gyrithe O’Neill NielsenMan, Boruphedevej 17, Skals,
fylder i morgen, lørdag den
12. september, 50 år.
Gyrithe Nielsen-Man er
født i Aarhus. Som syv-årig
flyttede familien til Viborg,
hvor hun gik på Søndre Skole,
inden studenterhuen blev erhvervet på Viborg Katedralskole. I ungdomsårene fik hun
en korrespondentuddannelse
i Herning.
»Jeg har haft flere gode og
udfordrende arbejdspladser.

Jeg var hos Pia Dalgaard Reklame inden jeg arbejdede
tre år hos Radio Viborg. Igennem otte år var jeg på Pinenhus, hvor jeg arrangerede konferencer og selskaber. Herefter
var jeg bookingchef på Kulturcenter Limfjord i Skive og var
i en periode hos Jobcenter Viborg,« fortæller fødselaren i
den gamle gedigne og gennemrenoverede beboelsesejendom på Borup Gl. Mølle.
»For nogle år siden besluttede jeg at realisere en drøm
om at uddanne mig til at kunne gøre en positiv forskel for
de mennesker, der har sår i
sjæl og sind, blandt andet efter at have været udsendt til
verdens brændpunkter. De
seneste fire år har jeg arbejdet
på Grundfos samtidig med, at

jeg har taget uddannelsen til
psykoterapeut på ID Academy
i Silkeborg. Jeg har indrettet en
klinik her på privatadressen
»Med hjerte og hjerne«. Her
tilbyder jeg terapi i rolige og
naturskønne omgivelser. Mit
hjerte banker især for udsendte soldater som vender hjem
med stress og PTSD,« som hun
med ærefrygt udtrykker det.
Denne situation har Gyrithe O’Neill Nielsen-Man selv
oplevet på nærmeste hold. I
1996 blev hendes mand Harald, som var udsendt fra Prinsens Livregiment i Viborg,
dræbt under tjeneste i Bosnien. Disse følelser og spor i sindet har tillige medført, at hun
har engageret sig i flere frivillige organisationer med det formål at hjælpe mennesker med

sorg i sindet. Hun er frivillig i
»Veteran Oasen« i Aalborg,
som er et fristed for veteraner
i tjenesten. Desuden tilbyder
hun frivilligt sin terapeutiske
viden i »Kvisten« i Viborg, der
arbejder på at lindre smerten
for seksuelt krænkede.
Gyrithe O’Neill NielsenMan har en datter, Astrid
på 12 år, der går i 6. klasse på
Skals Skole. Hun er i dag gift
med Peter O’Neill, der er pilot
i SAS. Hun går på jagt og træner ofte med sine to labradorhunde. Hun er medlem af soldaterforeningen og deltager
gerne i mindedage og arrangementer i foreningen.
Hun har i en lang årrække
været medlem af partiet Venstre, som hun fik ind med modermælken. Hendes morfar
var i sin tid medlem af landstinget indtil dette blev nedlagt
i halvtredserne.
Fødselaren er at træffe derhjemme på fødselsdagen i
morgen lørdag.

