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Gjennom flere år har styret i Religionslærerforeningen ønsket å arrangere en studiereise til 

Japan. Dette har blitt utsatt på grunn av pandemien, men nå satser vi på at dette kan 

realiseres! Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi ved VID vitenskapelig høgskole, 

Stavanger er klar for påsken 2023. Han har tidligere arbeidet som misjonsprest i Kobe fra 

1986-1999 ved det lutherske teologiske seminaret og har besøkt landet årlig – men ikke 

under pandemien – og han har stadig kontakter i Kobe. Vår japansktalende ressursperson 

kjenner altså landet godt og de ulike religiøse tradisjonene. Marit Alfsvåg som er gift med 

Knut, deltar på reisen sammen med oss og hun snakker også japansk.   

Vi planlegger å fly til Osaka. Vi besøker den gamle byen Nara, som tidlig ble influert av 

kinesisk og koreansk buddhisme. Her vandrer vi rett inn i historien i de smale gatene. Den 

gamle Shintohelligdommen Ise Jingu, som er bygget til ære for solgudinnen, ønsker vi å 

besøke. Storbyen Kyoto omtales som Japans skattkammer, med et utall templer, og vi skal 

besøke noen av dem. Kanskje noen vil melde seg til en meditasjonsøkt i et zenkloster.  

Kanskje rekker vi et stopp i Hiroshima, før vi farer videre med lyntoget «Shinkansen» 

vestover og drar helt ut til havnebyen Nagasaki. Byen ble rammet av verdenshistoriens 

andre atombombe 9. august 1945, og den har en fredspark og et fredsmuseum. Byen er 

også viktig historisk idet den var vestlige lands innfallsport til Japan gjennom sjøfarten. 

Nagasaki er det første stedet i Japan som møtte kristen misjon på 1500-tallet, noe som ble 

farlig, fordi kristen tro var forbudt fram til cirka 1860. Studieturen avsluttes i Kobe med 

besøk på presteseminaret der – og sannsynligvis et skolebesøk – før hjemreise fra Osaka.  

Guidebøker omtaler ofte det religiøse livsløpet slik: «I Japan blir man født inn i 

shintotradisjon, gifter seg i et kristent kapell – og dør som buddhist.» Vi ønsker å få 

kjennskap til en del av Japans mangfold av religiøse tradisjoner, også de nyeste, og vi prøver 

å få til ulike møter og samtaler underveis. Når vi reiser i mars, vil vi kanskje få oppleve 

kirsebærblomstring i fullt skrud. Å møte den japanske blandingen av gammelt og nytt, 

minimalisme, estetikk og det gode kjøkken, vil også by på spennende opplevelser. Å reise 

med kolleger gir også større faglig utbytte. Og for den som måtte være i tvil; vi følger alltid 

UDs reiseråd. 

Sammen med Knut Alfsvåg består reisekomitéen av Benedicte Strand, Oslo, Frode Kinserdal, 

Drammen og Liv Gundersen, Oslo, og vi fortsetter planleggingen. 

Som alltid gjelder regelen: «Den som kommer først til mølla, får først male.» Mer 

informasjon om program og priser blir lagt ut via Facebook, nettsiden religion.no og i e-post 

til medlemmene i løpet av mai måned.  


