
Historien om Sykredsen 
 

Startet vist nok af fru pastor Sidenius omkring 1920. 
 
Formål: At støtte børnearbejde 
 
Det er nok sikkert, at det i starten var meningen, at man skulle sy og strikke tøj til fattige børn -  
enten i sognet eller i København. Deraf navnet ”sykreds”. 
Man mødtes en gang hver måned  1. onsdag i måneden, på omgang i hjemmene hos de enkelte 
medlemmer. 
Fra kirkebladets start i 1933 blev disse symøder annonceret i kirkebladet. Sidste gang i 1986  nr. 2 
 

                   Billede fra 1929 af Sykredsens medlemmer (tilhører Edith og Torben Andersen) 

 
Stående fra venstre:   Siddende fra venstre: 
fru Laura Christine Andersen  fru Kirstine Larsen 
fru Sine Hansen   fru Hansine Skødstrup 
fru Karen Teisen   fru Marie Liebing 
fru Margrethe Stoltz   fru pastor Krarup 
fru skræddermester Holby    frk Dorthea Thorsen  
fru Sofie Gundersen   fru Ane Marie Sørensen 
fru Marie Damgaard   fru Ingeborg Andersen 
fru Marie Larsen 
 
                   
Om sommeren blev der ofte arrangeret en udflugt – senere  sammen med Sømandskreden (se 
denne). Udflugterne gik som regel til et museum eller anden seværdighed. 
 
Møderne blev ledet af de skiftende præstefruer i Butterup. 



Der blev indsamlet midler ved møderne. Ofte er disse midler sammen med renterne af en fastlåst 
kapital sendt videre til julemærkehjemmet i Skælskør eller andre modtagere: 
F.eks. 
LF Psykiske børns vel 
LF  Røde kors 
LF Spastiske børn 
Dansk blindesamfund 
Terre des hommes 
Grønlandske børn 
 
Medlemmer  f.eks  1970-3 
Fru Else Vind, fru Inger Skjødstrup, fru Bahn (Fårevejle) fru Madsen, fru Ellen Jakobsen, fru Marie 
Larsen, fru Merete Teisen, fru Eli Petersen,  frk. Meta Olsen, fru Else Jensen, fru Gerda Olsen, fru 
lærer Hansen. 
 
Mange af møderne blev holdt hos fru Karen Teisen, Severinsminde og Merete Teisen, Seve- 
rinsminde var ofte oplæser. 
Kredsen blev opløst o. 1986.  Der var ikke længere nogen tilgang af nye medlemmer, idet det blev 
almindeligt at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. 
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