
Se Be Ge – hjälp människor  
i Coronas fotspår
I år sänder EFS Se Be Ge från den somaliska landsbygden. Programmet skildrar det arbete EFS 
samarbetsorganisationer gör. Under våren och sommaren drabbades östra Afrika av både coro-
na och stora gräshoppssvärmar som hotade att äta upp mycket av skördarna.

Tack vare goda samarbeten kan EFS verka på platser där många andra 
inte når fram.

I Somalia arbetar EFS samarbetsorganisation Warsan bland annat med 
matdistribution till internflyktingar som redan tidigare drabbats hårt 
av torka. Warsan möjliggör även skollunch i tre skolor och har en mobil 
sjukvårdsklinik, som besöker byarna söder om Hargeisa.

Var med och gör skillnad genom dina böner och gåvor!

Matteus 25:35 “Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig 
och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag 
var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i 
fängelse och ni besökte mig… Sannerligen, vad ni har gjort för någon av 
dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”

Erik Johansson
Internationell missionssekreterare
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Hur kan jag stödja årets Se Be Ge?

Swisha Se Be Ge till 901 00 26, ge via bankgiro 900-9903  
(skriv Se Be Ge i meddelandet) eller ge via kort på efs.nu/sebege

Fakta om årets Se Be Ge:
Insamlingsprogrammet sänds kl 19 lördagen den 26 september på 
efsplay.nu och kommer att finnas tillgängligt att se i efterhand.

Programledare är Erik Johansson, internationell missions-
sekreterare för EFS, och Dagmawit Alemayehu, reporter och 
redaktör på Budbäraren. 

Se Be Ge Sänds på efsplay.nu
26 sept 19:00

Erik Johansson intervjuar  
Osman Oumer, Program Director 
på Warsan, i byn Bali Ciise på den 
somaliska landsbygden.


