Om Mads Jørgensens liv
Mads Jørgensen blev født de 27. december 1837 i Kullerup.
Hans forældre var indsidder/Tømmermand Jørgen Madsen (født 1810) og
hustru Ane Kirstine Rasmusdatter (født 1813), Kogsbølle.
De fik ialt syv børn:
Rasmine (f. 1835)
Mads (f. 1837)
Karen (f. 1840)
Rasmus (f. 1842)
Ane Marie (f. 1846)
Ane Kathrine (f. 1849)
Maren Kirstine (f. 1851)
Jens Carl (f. 1855)
Mads blev hjemmedøbt formedelst svaghed 19/2 af skolelæreren og
fremstillet i Kirken 18/3-1838.

Familien flyttede til "et huus" i Refsvindinge.

I 1852 blev Mads Jørgensen konfirmeret i Kullerup Kirke. I kirkebogen
betegnes faderen som "Snedker".
1863-64 var Mads 26-27 år. Intet i nodebogen tyder på at han deltog i
krigen.
I folketællingen 1870 havde familien et "husmandssted" i Refsvindinge.
Mads er nu Tømmermand som sin fader. Hans søskende bor der ikke mere
bortset fra den 14-årige Jens Carl.

Den 6. juni 1772 blev Mads Jørgensen gift i Refsvindinge kirke med Anne
Katrine Jensen Rønne (Født i Søllinge 1847) på hendes 25 års fødselsdag.
Samme år tilgik de Hjallese by, Dalum Sogn.
I folketællingen 1880 boede de i "et huus", hvor der boede fem familier,
ialt 21 personer. På det tidspunkt havde de fire børn:
Karen Kirstine Karoline Kairine (f. 1872)
Jens Kristjan (f. 1874)
Marie (f. 1876)
Jørgen Karl (f. 1878)
og senere fik de tre børn mere:
Emil Martin (f. 1880)
Thora (f. 1884)
Alfred Herman (f. 1888)
I folketællingen 1890 optræder han ikke i Dalum sogn, men i 1901 er han
der igen.
Hans mor (på 88 år) var flyttet ind på aftægt.
Mads Jørgensen står nu som "Tømmermester" og hans tre ældste sønner
står opført som Tømmersvende. I husstanden boede også to pejebørn:
Ulrik Søderberg (f. 1897) og Gerda Larsen (f. 1899).
Det ser ikke ud til, at Mads Jørgensen står som død i Dalum sogns
kirkebog.
-----Bemærk: i folketællingerne kan en persons alder og fødselsår være et år
forkert alt efter folketællingens dato og personens fødselsdato.
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