
Et Kina-eventyr 
 

 
 
 
Bente Markfoged er netop vendt hjem fra et kort ophold i den 
nordøstlige del af Kina, hvor hun – efter planen – flytter til sammen 
med sin mand, Jon Jensen. De skal bo der i et halvt år med 
forventet afrejse fra Danmark til september i år. 
Bente fik i starten af året tilbudt at være med til at starte et dansk 
inspireret plejehjem i byen Changchun.  
I plejeboligerne på Bronzealdervej, hvor hun er daglig leder, havde  

i april måned besøg af de danskere og kinesere, som står bag 
plejehjemsprojektet i Kina. 
Tanken er, at det nye plejehjem i Changchun, skal være model for 
et større antal plejehjem i Kina. 
 
I Kina er der i dag ingen tradition for, at ældre bor på plejehjem, da 
familien selv tager sig af deres gamle forældre.  
”Et-barns-kulturen” betyder nu, at der er behov for plejehjem, da 
”det ene barn” ikke både kan arbejde og passe forældrene i deres 
alderdom.  

Derfor forventes der også, at behovet for plejehjem bliver stort i 
den nærmeste fremtid. 



 
De fem dage i Kina har været en stor oplevelse for Bente.  
Hun har fået forelagt det færdige projekt, og hun har været til 
samtale med den kommende direktør – som kun taler kinesisk - for 
plejehjemmet.  
Heldigvis har man tilknyttet en ung kineser til projektet, der har 
boet i Danmark det meste af sin ungdom og derfor er 
dansktalende.  
Han skal så tolke, når den kinesiske modpart kun taler kinesisk. 

 
Bente har i det første korte møde oplevet stor imødekommenhed, 
og hun glæder sig – med sin mand – til det kommende ”eventyr” i 
Kina. 
 
På det indsatte billede ses til venstre den kommende leder af 
plejehjemmet, og i midten en af direktørerne for projektet samt 
Bente længst til højre. 
  

I en fælles ”skål” lægges der op til et godt samarbejde når 
plejehjemmet til efteråret startes op med første hold beboere. 
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