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Missionsuppdrag i Bangladesh 

Under några år i början av 1970-talet var Birgitta och Thord Dahl medarbetare i 

församlingen. Efter en studietid i USA upplevde de en kallelse att gå in i ett 

missionsarbete i Bangladesh. 

Vid församlingens årsmöte den 6 januari 1973 väcktes frågan om församlingen kunde 

vara med i detta missionsarbete och det definitiva beslutet tas den 4 mars 1973. 

Bangladesh var tidigare en del av det brittiska samväldet och kom i samband med  

Indiens självständighet att tillhöra Pakistan – det som då kallades Östpakistan. 

Bangladesh har tidvis drabbats av olika katastrofer, bland annat genom stora 

översvämningar. Landet betraktas som om en av världens fattigaste länder. 

Genom svensk pingstmission startades på ön Bhola olika projekt i samband med en 

översvämningskatastrof. Exempel på insatser: 

- Yrkesskola 

- Barnhem 

- Byprojekt där man bygger så kallade ”modellbyar” 

- Fiskeriprojekt 

- Fadderverksamhet 

- Kooperativ hantverksverksamhet för kvinnor  

Eget tryckeri för att få fram lämplig litteratur, mödravårdsklinik, förebyggande 

hälsovård och tandvård är andra exempel på viktiga insatser.  

Under en tid var Smålands Dagblad tillsammans med församlingen engagerad i 

fiskeriprojektet och fadderverksamheten. 

o o o 

Barbro och Jan-Erik Henriksson kom senare som församlingens missionärer att 

fortsätta och ytterligare utveckla arbetet i Bangladesh, bland annat genom bibelskola, 

radiosändningar genom IBRA radio och ge stöd till de församlingar som bildats. De 

var placerade i huvudstaden Dhaka. 
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I brev till församlingen berättar Thord Dahl om arbetet: 

Just nu är vi hela familjen i Chittagong i olika ärenden. Bland annat har jag sett till vårt 

läsrum och haft givande samtal med evangelisterna. 

På Bhola var det dopförrättning på juldagen då Paul fick döpa två män i dammen 

bakom våra staff-hus. Paul står för bokrummet på Bhola och flera har visat intresse för 

evangelium, bland annat ett par hindufamiljer.  

Vi ber att Herren med sin kraft och visdom skall bistå de infödda som är engagerade i 

detta arbete. De har det inte alltid lätt, får utstå hån och förföljelse. 

 

I ett annat brev berättar Thord Dahl om att olika missionssällskap mötts i 

en konferens och om en väckelse bland hinduer och fortsätter: 

Den stora massan av muslimer är så gott som onådd och vårt största böneämne är   

också att de får en chans.  

Trots den låga läskunnigheten tror vi på litteraturen som ett medel att få ut vårt 

budskap. Vår lilla (tryck)press står nu i hamnstaden Chittagong och väntar på att bli 

uttagen ur tullen, även Birgittas tandklinik är med i sändningen. 

 

I samband med en översvämningskatastrof är nästan två tredjedelar av 

deltaområdet täckt med vatten, skriver Thord Dahl: 

Människor har kommit i tusental från närliggande områden till Dacca. För oss 

personligen har denna översvämningstid inte medfört några större förändringar. Där vi 

bor ”fattas” det cirka en meter för att vattnet ska komma in i huset. 

Skörden som stått under vatten i en månad är mer eller mindre förstörd, och en 

allvarlig hungersnöd kommer antagligen att bli resultatet.  

Själva kommer vi att med de medel som insamlats i Sverige försöka att satsa på 

återuppbyggnadsarbete såsom enkla hus till sådana som blivit hemlösa i samband med 

floden. 

_____________________________________________________________________ 

Tre skrifter dokumenterar Svensk pingstmissions sociala arbete i Bangladesh: 

• Bhola, Svensk pingstmissions sociala arbete på ön Bhola (Annica Björk) 

• Befria sig från fattigdomen, utvärdering av pingstmissionens sociala arbete 

(Jan-Åke Alvarsson) 

• Utvärdering av Svenska fria uppdragets katastrofhjälp och 

rehabiliteringsprogram efter cyklonen 1991 (Anders Kammensjö) 

 


