I de gamle arkiver har vi fundet en ”fortrolig” meddelelse til Danmarks præster, klæbet ind bagerst i
en notat bog, med frimærker fra 1923. Det er sendt fra Biskoppen i Viborg, stiftsprovsten i Ribe og
nogle sognepræster. Det fortrolige brev lyder således:

Til Danmarks præster!
Som De vil vide er Provst H. F. Rasmussen, Højslev, afgaaet ved døden. Hans hustru døde for 3 aar
siden. Tilbage staar 10 børn, hvoraf kun een er gift og selvhjulpen, medens 6 er under 18 år og af
disse de 5 ukonfirmerede, den yngste er kun 5 aar. Naar boet bliver gjort op, er der intet til børnene
udover de 270 kr., der efter tjenestemandsloven kan faas aarligt til hvert barn under 18 aar.
Ved Provst Rasmussens begravelse vedtog en del præster at søge saadanne midler skaffet til veje, at
børnene kan faa et fælleshjem med den datter som midtpunkt, der hidtil i Moderens sted har
forestaaet hjemmet, i stedet for at de 5 mindste skal ud hver sit sted blandt fremmede. De maa have
lov at vokse op sammen, at de ikke skal blive fremmede for hverandre.
Vi føler os overbevist om, at der i alle præstehjem vil føles deltagelse over for disse børn, og vi er
sikre paa, at der ogsaa hos mange er villighed til at hjælpe børnene til at blive sammen og til at blive
uddannet til dygtige og nyttige mennesker. Vi tænker os, at de, der har sind til at hjælpe, kunde vise
det ved enten nu at give et bidrag een gang for alle, eller - som det blev foreslaaet - strække det saa
vidt, at tegne sig for et fast aarligt bidrag (10 kr. blev nævnet), saalænge til det yngste barn er 18
aar, forsaavidt bidragsyderen da til den tid er i embede.
Vi beder Dem derfor til en af os undertegnede snarest – helst inden 10. novbr. – at sende et bidrag,
som de maatte være i stand dertil, og samtidig udtrykkeligt at bemærke, om det er et bidrag een
gang for alle, eller det er et tilsagn om den fortvarende støtte.
Vi takker for enhver hjælp, enten den er af den ene eller den anden art, og tilføjer, at vi er i
samarbejde med Provst Rasmusssens venner i Højslev og Laastrup, der ogsaa arbejder mod samme
maal.

