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Præsten der ikke kunne synge Bertel Thomsen Hent PDF Forlaget skriver: Det stod ikke skrevet over Jens
Knudsens vugge, at han en stor del af sit liv skulle tjene som præst for danske immigranter i USA og Canada.
Tværtimod. Han voksede op i en fattig husmandsfamilie i det vestjyske Vorgod, kom tidligt ud at tjene som
vogterdreng på heden, og fremtiden syntes fastlagt: en fortsættelse af slægtens liv på den magre hedejord.

Men den kristne børnelærdom i hjemmet og hedens åbne vidder fik ham til at stræbe mod fjernere og
tilsyneladende uopnåelige horisonter.

Læs en fantastisk beretning om en af de mange danskere, som omkring forrige århundredeskifte tog springet
og sammen med kone og børn begyndte en ny tilværelse på den anden side af Atlanten. I modsætning til
mange andre var han ikke drevet af drømmen om guld og grønne skove. Han ønskede alene at tjene sine

udvandrede landsmænd som præst og vejleder.
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