
 
Den 25 februari till den 25 mars gjorde jag ett besök i Guinea och Senegal. Under tiden 28 februari till den 13 mars gav jag en 
kurs vid Institut Polytechnique vid Universitetet i Conakry. Detta gav mig möjlighet att tacka ja till en inbjudan till 50-årsjubiléet 
i Dakar under påskhelgen som representant för Landsbro Pingstförsamling och med automatik också för Sverige. 
Gunnar Nimmersjö 
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Pingstsamfundet Assemblée de Dieu (Assem-
blies of God) i Senegal har firat sitt 50-års-
jubileum med inbjudna gäster från USA, Kana-
da, Brasilien, Mexico, Frankrike och Sverige 
samt flera Västafrikanska länder. Samfundet 
har missionärer från länder i Västafrika, Syd- 
och Nordamerika och Frankrike. Under påsk-
dagens avslutningsgudstjänst, då Nilson Texei-
ra från Brasilien predikade, samlades drygt 
2000 personer på inomhusarenan Stadium 
Marius Ndiaye i Dakar. 
 

 
Jubileumsgeneralen, pastor Mignane Ndour. 

 
Jubileumsfirandet började långfredagen med 
ett officiellt öppningsmöte med tal av pionjärer 
och missionsledare från USA och Afrika. Tal 
hölls även av en representant för Senegals re-
gering. På eftermiddagen ordnades en marsch 
från en pingstkyrka, Temple Évangélique, i 
stadsdelen Colobane, till en plats invid Sta-
dium Marius Ndiaye, där det första av tre 
friluftsmöten hölls med stort inslag av sång, 
musik och dans på senegalesiskt vis. Mar-
schen, friluftskampanjerna, TV:s uppmärksam-
het, en representant för regeringen och frihet 
att sända kristna radioprogram över lokala 
stationer visar på religionsfriheten i detta mus-
limska land, som veckan innan, den 8 – 14  

mars var värdland för en islamsk toppkon-
ferens. 
 

 
Ordföranden i Assemblée de Dieu, Raphaël 
Dione intervjuas av senegalesisk TV, RTS. 
 

 
På marsch förbi president Wades välkomst-
skylt till den muslimska toppkonferensen. 
 
Ett historiskt dokument om pingströrelsen i 
Senegal presenterades under jubileet. Där 
nämns, att Senegal är ett land med stor mus-
limsk majoritet, 95 % av landets 11,6 millioner 
invånare. Det finns olika riktningar av islam, 
t.ex. Tidianismen och Mouridismen. För övrigt 
finns animister och kristna, varav de flesta är 
katoliker. Antalet medlemmar i pingstsam-
fundet Assemblée de Dieu är omkring 3900. I 
Dakar finns ca 1500 medlemmar och 90 % av 
dessa är invandrare från andra afrikanska 
länder. 
 

 
Glada jubileumsfirare i ett friluftsmöte. 
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Det historiska dokumentet berättar att Charles 
Greenaway från USA och Kenga Zongo från 
Burkina Faso gjorde en resa till Senegal 1946 
för att förbereda för missionsarbete. De hade 
svårt att få befolkningens uppmärksamhet vid 
det tillfället. Tio år senare kom de med sina fa-
miljer tillbaka till Tambacounda, som ligger i 
det inre av Senegal. 
 

   
Bilder från en informationstavla. 

 
Efter Greenaway kom Bill Lasley till platsen 
och han var en av pionjärerna som deltog i 
jubileet i Dakar. 
 

 
William Lasley talar vid 50-årsjubileet. 

 
På påskaftons förmiddag medverkade en av de 
tidigare missionärerna i Senegal, Don Corbin, 
från USA, med bibelstudier.  
 

 
Ungdomskonferens om HIV-AIDS i pingstkyr-
kan, Temple Évangélique, i Dakar. 
 
Under eftermiddagen ordnades en välbesökt 
konferens av samfundets ungdomsrörelse 
angående unga kristna och HIV-AIDS. Talare 

var Charles Gbanda, som är pastor i en av de 
största församlingarna i Elfenbenskusten, och 
Daniel Diyombo som är World Visions 
koordinator i Senegal i frågor angående HIV-
AIDS. En person som var drabbad av viruset 
berättade om sina erfarenheter. 
 
Frågor kom upp om t.ex. kondomanvändning 
och obligatorisk test innan äktenskap. Hur 
reagerar man om ett sådant test visar positivt 
resultat? En ung kvinna menade, att hon ändå 
skulle gå vidare och hjälpa sin tilltänkte. 
Pastorn betonade, att det är avhållsamhet, som 
gäller för kristna innan äktenskapet. Däremot 
är kondomanvändning en lösning för gifta par, 
där någon är smittad. Test före äktenskapet är 
ett krav i Elfenbenskustens församlingar för att 
kunna ta itu med frågorna och med tanke på 
barnen i äktenskapet. Det är också nödvändigt 
för att få bromsmedicin. Elfenbenskusten är ett 
av ett av de hårdast drabbade länderna i Väst-
afrika. Förekomsten av HIV-AIDS är mindre i 
Senegal. Daniel Diyombo nämnde siffran 0,7 
%. Andra källor anger 0,9 %. Däremot finns 
det områden i södra Senegal, där man uppskat-
tar förekomsten av HIV till mellan 2 och 3 pro-
cent. Att situationen i Senegal inte är värre, be-
ror enligt Diyombo på att myndigheterna tog 
sig an problemet tidigt. 
 

 
Pastor Nilson Texeira från Brasilien predikar i 
påskdagens avslutningsmöte. 
 
I det historiska dokumentet frågas varför det är 
svårt att nå den senegalesiska befolkningen 
med evangelium. Församlingarna i Dakar ut-
görs av upp till 90 % av inflyttade från övriga 
Västafrika. Samfundet vill nu satsa mer på 
evangelisation bland senegaleser. Ett sätt som 
uppmärksammades i samband med presentatio-
nen av samtliga inbjudna deltagare, är det 
radioarbete som får stöd från Sverige genom 
Pingstförsamlingen i Landsbro och Ibra. 
 
Landsbro 2008-04-08 
Gunnar Nimmersjö 
 
 


