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Kjære venner og familie, 
 
Så var plutselig julen her igjen, og vi skal prøve å skrive noen ord om året som har gått. Vårt første hele år 
i Japan. Året da vi litt etter litt begynte å kommunisere på japansk. Fikk lære, smake og se mer av Japan. 
Hadde både oppturer og nedturer, men hele tiden følt oss hjemme og trygge. Året der vi har fått mye og 
gitt mye.  
 
Vi er veldig takknemlig for alle som viser omsorg for oss. Både gjennom meldinger, brev, bønn og gaver. 
Det er godt å kjenne på at vi har mange støttespillere. Det gir oss trygghet, og det hadde vært vanskelig 
for oss å være her i Japan uten den støtten. 
 
Vi bor fortsatt på Aotani, nokså sentralt, i Kobe by, Japan. Leiligheten vi bor i er i andre etasje i samme 
bygg som Kobe Lutherske Teologiske Seminar. Her har vi god plass til å ha besøk og vi bor i et gammelt 
hus (over 100 år) med en blanding av gammel og moderne stil. Vi trives veldig godt i Japan og i Kobe.  
 
I år har vi frosset oss igjennom vår første japanske vinter (det er veldig kaldt inne her), vært med på vår 
første konferanse med de andre misjonærene, feiret første 17. mai i Japan, vært på ferie på Nojiri 
(Nagano), i Tokyo, og på Okinawa, deltatt på utallige arrangementer både i og utenfor kirken, og gått fra 
begynnernivå til mellomnivå i japanskundervisningen.  
 
Benjamin er i år blitt tre år gammel. Han går i en japansk barnehage som heter Aobaen (eid av NLM) der 
han alle helst springer rundt på lekeplassen med de største guttene i hælene. Hjemme liker han å leke 
med biler og dinosaurer, og storebror er det store forbildet som han alltid hermer etter. Daglig får vi høre 
nye ord, både på japansk og norsk. I kirka liker han veldig godt å leke i menighetsalen sammen med de 
andre ungene og ungdommene. Under gudstjenesten er det ikke alltid lett å være stille, men øvelse gjør 
mester, håper vi. Benjamin er en gutt med mye futt og fart, og han sjarmerer alle med det gode smilet 
sitt. 
 
Alf Ivar har nettopp fylt fem år. Han går også i samme japanske barnehage som Benjamin. I det siste har 
japansken hans blitt mye bedre og han klarer i økende grad å kommunisere det han vil på japansk. Vi ser 
det gjør godt for Alf Ivar å stadig kunne gjøre seg mer forstått i barnehagen. Som Benjamin liker Alf Ivar å 
leke med dinosaurer. Ellers er han veldig glad i bøker og i å leke rollespill med lekene sine. Alf Ivar blir glad 
hver gang vi sier at vi skal gå i kirka. Han liker å snakke og leke med de andre ungene og ungdommene. 
Under gudstjenesten liker han å leke stille på stolen sin mens han nynner stille på en sang. Han er veldig 
god til å synge melodier og liker musikk. Alf Ivar er en positiv og aktiv gutt som lett kommer i kontakt med 
nye mennesker.  
 
Tone går nå på språkskolen tre dager i uken og studerer hjemme to dager, og synes det er spesielt kjekt at 
vi nå også har timer i kristent ordforråd. Hun har kontakt med mange småbarnsmødre i nabolaget og 
synes det er kjekt. Det er ikke alltid samtalen på japansk går like lett, midt oppi alt barnekaoset, men hun 
synes det er spennende å bli kjent med nye mennesker. I kirken synes hun det er spesielt gøy å være med 
ungdommene og utover det er hun glad for at hun har gode relasjoner til flere i fellesskapet. Nylig har hun 
hatt andakt på japansk på kvinneforening. Det var krevende, men lærerikt å skulle holde andakt på 
japansk så tidlig i språkstudiet. En av de tingene Tone liker best er å ha besøk hjemme. Både av naboer, og 
ungdommer vi har møtt gjennom kirka.  
 
Ole Bjarne går også på språkskolen sammen med Tone. Han synes språket er vanskelig, men også 
spennende og interessant. Og han synes det er godt å kjenne at samtalene på japansk går lettere og 
lettere. Selv om det er mye igjen å lære er det flere og flere «språkbrikker» som faller på plass. Ole Bjarne 
liker spesielt godt å bruke tid med ungdommene i kirken, både hjemme hos oss og å være med på ulike 
ungdomsarrangementer. Utenom det har han stor glede av å bygge relasjoner med foreldrene i 
barnehagen og folk i kirka. Det siste året har Ole Bjarne sunget på ulike arrangementer og også holdt 
vitnesbyrd på japansk. Det er både utfordrende og spennende å bruke et nytt språk på denne måten.  
 



Vi gleder oss til å feire vår andre jul i Japan. Feire at Jesus ble født til verden. Ikke uten grunn, men for å 
frelse alle mennesker. Han kom ikke bare for de rike, og heller ikke bare for de fattige. Han kom for alle 
mennesker. «I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.» Lukas 2:11 
 
Til deg som ber: Be gjerne spesielt for ungene våre, at de må ha det godt. Be også for misjonsarbeidet i 
Japan, spesielt for ungdommene.  
 
Tusen takk for gode øyeblikk, omtanke og forbønn gjennom året som har vært.  
Benjamin, Alf Ivar, Tone og Ole Bjarne 
 

Følg oss gjerne på 
Instagram: Blogg: Facebook: 

www.instagram.com/ferdige_fotspor www.trasdahl.net www.facebook.com/famtrasdahl 
 

Adressen vår er: 
Tråsdahl, Norwegian Lutheran Mission, 2-3-5 Nakajimadori, Chuo-ku, Kobe-shi, 651-0052 JAPAN 
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