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Välkommen på  

VåravslutningsGudstjänst 
för söndagsskolan 

 
 tillsammans med  församlingskretsens barn och ledare.  
 Den 29 april i Vesene Equmeniakyrka klockan 10:00.  

 

Söndagsskolan bjuder på glass efter mötet! 
 

Vi fortsätter dagen med en utflykt för alla, till Mösseberg. 

Medtag fikakorg. Grillmöjligheter kommer att finns.  
   

Detta vill du ju inte missa... du följer väl med? 

 
Vid frågor kontakta Elin Marinder 0735055492. 

 

qej8lasv 
 

30 DAGAR AV TACKSAMHET
15 okt - 12 nov

Denna höst vill vi bjuda in dig till 30 dagar av tacksamhet där man genom 
vittnesbord och tacksägelse får uppmuntras och uppleva Guds godhet under en 
årstid som kan ibland kännas tungt. Att aktivt tacka Gud öppnar våra hjärtan till att 
kunna se och uppleva Honom ännu mer, börja leva i överflöd, och känna att man 
har någonting att ge.

Tanken är enkel: man utmanas att varje dag skriva en egen tacksamhetslista på 
10 saker, och man får ett sms med ett uppmuntrande vittnesbord från olika 
församlingsmedlemmar varje dag under 30 dagar. Sista söndagen 10/11 lämnar vi 
lite plats under gudstjänsten för att dela med vittnesbord om denna tid med 
varandra.

För att gå med i sms-gruppen (om man inte redan är med) skicka sms till Kristina 
Nyberg 070 693 8125 med meddelande "tacksamhet". När man har fått ett 
inbjudan kan man även dela vidare med andra.
Guds välsignelse, Yvonne Karlsson och Kristina Nyberg tillsammans med 
kretsstyrelsen

3 3 

Juli 2020 

Vecka 27 ---------------------------------------------------------------

5 söndag 10-11 Ljung. Öppen kyrka: Andakt o Bön.   
   Nattvardsfirande
  10-11 Jällby. Öppen Kyrka: Andakt o Bön
  10-11 Vesene. Öppen Kyrka: Andakt o Bön


Vecka 28 ---------------------------------------------------------------

6 måndag 19.00 Jällby. En stund av stillhet o bön
12 söndag 10-11 Ljung. Öppen kyrka: Andakt o Bön   
   tillsammans med Ljung Filadelfia
  10-11 Jällby. Öppen kyrka: Andakt o Bön
  10-11 Vesene. Öppen Kyrka: Nattvard. 
   Andakt o Bön


Vecka 30 ---------------------------------------------------------------

26 söndag 10-11 Ljung. Öppen kyrka: Andakt o Bön
  10-11 Vesene. Öppen Kyrka: Andakt o Bön


  

Equmenia (tidigare SMU)
1235549811

Ljungs församlingskrets
1236140990

Jällby Equmeniaförsamling:
 1231146489

Ljungs Equmeniaförsamling:
 1234653077

Vesene/Molla Equmeniaförsamling
1235612007(kollekt)

1231707892(serveringar+byggkonto)
Petrila

1230363002
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Juni 2011 

www.godmoves.se 
Välkom
men!                             
 

KLÄDINSAMLING 
TILL 

PETRILA, RUMÄNIEN
I EQUMENIAKYRKAN, LJUNG

LÖRDAG 
14 MAJ 

9-12 

Det finns ett stort behov av leksaker, men rena och hela 
kläder och skor för stora som små tas tacksamt emot… 

SERVERING ! 

Vid frågor, kontakta: 
Katarina Hägerå: 070-7227017 
Jaenette Johansson: 070-6101406 

ÅRET HÖJDPUNKT & MASKERAD
i Equmeniakyrkan, Vesene

LÖRDAG 

23 APRIL 

18.00 

Välkommen	till	Söndagsskolans	våravslutning!	
Kom	gärna	utklädd,	ung	som	gammal.		
Endast	fantasin	sätter	begränsningarna.	

	
Ta	med	egen	fikakorg,	möjlighet	att	grilla	finns!	

lördag, 23 april, 18.00
	

Skärtorsdagen 

Inför Påsken i Jällby 19.00
Kjell Johansson. Nattvard. Sång av Jällby Sisters

Långfredagen 

 Långfredagsgudstjänst i Vesene 10.00
Kjell Johansson. Nattvard. Sång av Ingemar Cederlund & 

Bosse Persson. Servering

Påskafton

Stor påskfest i Alingsås
Påskdagen   

    Uppståndelsegudstjänst i Ljung 10.00
Kjell Johansson, Julia Ekström, Sång av Anette Svensson, 

Söndagsskolan m.fl.. Servering  

Vecka 31 ---------------------------------------------------------------

2 söndag 10-11 Ljung. Öppen kyrka: Andakt o Bön.   
   Nattvardsfirande
  10-11 Jällby. Öppen Kyrka: Andakt o Bön
  10-11 Vesene. Öppen Kyrka: Andakt o Bön


Vecka 32 ---------------------------------------------------------------

5-7   Konfirmationsdagar
7    19.00 Samkväm för Konfirmander med familjer i  

  Sämsjöborgs Equmeniakyrka
9 söndag 10-11 Ljung. Öppen kyrka: Andakt o Bön   
  10-11 Vesene. Öppen Kyrka: Andakt o Bön


Vecka 33 ---------------------------------------------------------------

12 onsdag 19.00 Ljung. Planeringasråd
16 söndag 10-11 Ljung. Öppen kyrka: Andakt o Bön
  10-11 Vesene. Öppen Kyrka: Andakt o Bön


  10.00 Live-Gudstjänst utsändning: Norberg m.fl.  
   Kolla på Youtube.com – Sökord: 

    Ljungs Församlingskrets

Vecka 34 ---------------------------------------------------------------

19 onsdag 14.00 Konfirmanderna samlas för övning o fotografering
22 lördag  Equmenias Årsmöte – Kick-Off
23 söndag 10-11 Ljung. Öppen Kyrka: Andakt o Bön  
  11.00 Konfirmationsgudstjänst: Konfirmander, 
    Klas Norberg, Christopher Granberg, 
    Förbedjare. OBS! Pga Convid-19 – ENDAST  
    inbjudna gäster välkomna

Vecka 35 ---------------------------------------------------------------

25 tisdag 18.30 Ljung. Kretsstyrelsen
30 söndag 10-11 Ljung. Öppen kyrka: Andakt o Bön   
  10-11 Vesene. Öppen Kyrka: Andakt o Bön



  

Augusti 2020 September 2020 
Vecka 36 -----------------------------------------------------------------

4 fredag 19.30 Ljung. Ung i Ljung. Vår träff  för Tonåringar börjar
6 söndag 10-11 Ljung. Öppen kyrka: Andakt o Bön
  10-11 Vesene. Öppen Kyrka: Andakt o Bön


10.00 Live-Gudstjänst utsändning: Norberg m.fl.  

 Kolla på Youtube.com – Sökord: 
    Ljungs Församlingskrets

Vecka 37 -----------------------------------------------------------------

8 tisdag 10.30 Ljung. Bibel o Bön
9 onsdag 18.00 Konfirmationsupptakt i Ljungs Equmeniakyrka. Du  
   som är intresserad kom med din/dina föräldrar så  
   presenterar vi vilka vi är och hur det är tänkt

10 torsdag 19.00 Jällby. Styrelsen
13 söndag 09.00 Dophögtid i Mollasjön
  10-11 Ljung. Öppen kyrka: Andakt o Bön
  10-11 Vesene. Öppen Kyrka: Andakt o Bön. Nattvard.  
   Klas Norberg


Vecka 38 -----------------------------------------------------------------

16 onsdag 19.00 Vesene. Bibelstudium 
19 fredag 19.30 Ung i Ljung
20 söndag 10-11 Ljung. Öppen kyrka: Andakt o Bön
  10-11 Vesene. Öppen Kyrka: Andakt o Bön


Vecka 39 -----------------------------------------------------------------

27 söndag 10-11 Ljung. Öppen kyrka: Andakt o Bön
  10-11 Vesene. Öppen Kyrka: Andakt o Bön
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Den 16.e maj går Cancergalan av stapeln för 3.e gången 
där de insamlade pengarna delas mellan 
Barncancerfonden och Cancerfonden. De drivande 
krafterna bakom galan är som tidigareTherese Karlsson 
och Linnéa Halén. 

Drama, predikan, bibelutdelning,        förbön. Sång och musik av Therese  
   Karlsson & Viktor Andersson 

 

 

EQUMENIAS 
VÅRFEST 

o  Daniel Ånskog 
o  Fika 

I Vesene 

Välkommen på  5 maj kl. 19.00 
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Berätta om årets Exploreläger
Det blir Explore på Sämsjöborg i tre dagar. 
Blir lite online med andakter och 
bibelstudie, men annars Ljung som har ett 
eget läger.

Vad har varit den största utmaningen 
med att ställa om?

Det svåra har varit, som för många i dessa 
tider, att planera och veta hur det ska bli. 
Man väntar in besked och klartecken. Och i 
den väntan är det lite svårt att planera och 
spika saker. Men lägerledningen har skött 
det riktigt bra och ledarna i Ljung är 
spontana och stabila med planering och 
utförande så det löser sig alltid ändå.

Hur tror du deltagarna kommer minnas 
Explore?

Ett mycket annorlunda läger såklart då vi är 
själva på annan plats. Men jag tror dom 
kommer minnas det som ett fantastiskt 
läger med go gemenskap och mycket 
glädje. Tror verkligen att Gud kommer få 
betyda så mycket för så många under 
lägret! Dagar att minnas tillbaka på med 
glädje av flera anledningar.

Förutom läger, vad gör du helst på 
sommaren?
Fiska, sporta, umgås och sitta på 
konferensmöten. 

Christopher Granberg 
svarar på frågor om årets 
Exploreläger som i år 
genomförs på annat sätt 
än tidigare.

FAKTA

Explore är ett sommarlä-
ger som varje år arrang-
eras av Equmeniaför-
samlingarna i Vårgårda 
och Herrljungtrakten. 
Lägret bjuder på en 
vecka av bad, snack om 
Gud och Bibeln, gamla 
och nya vänner, aktivite-
ter av olika slag och 
mängder med tillfällen att 
njuta av livet. I år 
kommer lägret vara 
uppdelat på flera olika 
orter men ha en gemen-
sam ledning och gemen-
samma livesända sam-
lingar online. 
Tid: 26-28 juni
Källa: https://explorelagret.se

Information kring sommarens program i Vesene-Molla Equmeniakyrka.

Pga. av rådande omständigheter kan vi inte fira gudstjänst som vanligt i vår kyrka 
och då har vi planerat sommaren såhär:

Öppen Kyrka:
På söndagar samlas de som vill kl 10-11 för en enkel andakt med efterföljande 
kaffestund. Det kommer inte se likadant ut varje söndag, det finns möjlighet att 
tända ljus och sitta ner i kyrksalen en stund för den som vill. Vill du vara med och 
dela något, sjunga en sång eller leda en samling så hör gärna av dig till Åsa 
Holgersson eller Helen Björkmyr.

Promenadslingor:
I Vesene finns två promenadslingor som startar i Bodagärde, mer info finns på 
Ladugårdsväggen i Bodagärde, slingorna går bra att gå med barnvagn, utmed 
slingorna finns tänkvärda ord/bilder.

Församlingsmöte:
30/8, 27/9 Samlas vi till Församlingsmöte, Detta är för dig som är medlem i 
församlingen, vi startar kl.10 och temat är ”Framtid”. Vi ser till att vi kan hålla 
avstånd till varandra och ser gärna att du kommer så vi får höra dina tankar i frågan. 
Servering. Välkommen!

Ekonomi
Glöm inte din gåva! Nu när vi inte samlas till gudstjänst så tar vi heller inte upp vårt 
månadsoffer. Skänk gärna en gåva till vårt fortsatta arbete/verksamhet via swish 
eller bankgiro.
Swish: 123 561 2007, Bankgiro: 5765-2067

En liten stund med Jesus.
En liten stund med Jesus, O, vad den jämnar allt 
Och ger åt hela livet En ny och ljus gestalt.
När jag är trött av vägen Och allt som möter mig, 
En liten stund med Jesus, Och allt förändrar sig.

Detta är en del av en sångtext som Lina Sandell översatte 1879. Leta gärna upp 
resten av texten och fundera över den en stund. Min erfarenhet stämmer gott 
överens med texten att ”En liten Stund med Jesus O, vad den jämnar allt”. Dagligen 
upplever jag med och motgångar, glädjeämnen och sorger, orosmoln kan växa sig 
stora och ovisshet hämma. Men när jag vänder blicken uppåt och lämnar min dag 
till Herren så får livet ofta en ny gestalt. Vår tid säger att vi skall klara oss själva, 
många av oss har förmågan arbeta oss till en ekonomi som kan köpa det mesta 
men sinnesfrid och levnadsglädje går inte att köpa, ro i själen och mening går inte 
att köpa.
Ta hand om din medmänniska och se till att du får en liten stund med Jesus varje 
dag. Glad Sommar och Guds välsignelse över ditt liv. /Styrelsen gm Gustav 
Esbjörnson
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Välkommen till sommarens tipspromenader i S:a 
Björke och Jällby! 

 

Onsdagar, start kl 18.00 -18.30 
13 augusti - Fornstugan i Jällby 

3 september - Missionskyrkan i Jällby 
 

Startavgift: Vuxen 40kr, barn 20kr. Fika ingår! 

Gudstjänst i Vesene 
Söndag 14 september kl 10.00 

Kjell Johansson 
Sång av Catarina H Benjaminsson. 

Barnvälsignelse. Månadsoffer. 

Välkomna! 

VÄLKOMMEN!
lördag 

21
 februari

19.00

En liten stund med Jesus. 
En liten stund med Jesus, O, vad den ja ̈mnar allt Och ger a ̊t hela livet 
En ny och ljus gestalt. Na ̈r jag a ̈r tro ̈tt av va ̈gen Och allt som mo ̈ter mig, En 
liten stund med Jesus, Och allt fo ̈ra ̈ndrar sig. 
Detta a ̈r en del av en sa ̊ngtext som Lina Sandell o ̈versatte 1879. Leta ga ̈rna 
upp resten av texten och fundera o ̈ver den en stund. Min erfarenhet sta ̈mmer 
gott o ̈verens med texten att En liten Stund med Jesus O, vad den ja ̈mnar allt. 
Dagligen upplever jag med och motga ̊ngar, gla ̈djea ̈mnen och sorger, orosmoln 
kan va ̈xa sig stora och ovisshet ha ̈mma. Men na ̈r jag va ̈nder blicken uppa ̊t och 
la ̈mnar min dag till Herren sa ̊ fa ̊r livet ofta en ny gestalt. Va ̊r tid sa ̈ger att vi 
skall klara oss sja ̈lva, ma ̊nga av oss har fo ̈rma ̊gan arbeta oss till en ekonomi 
som kan ko ̈pa det mesta men sinnesfrid och levnadsgla ̈dje ga ̊r inte att ko ̈pa, 
Ro i sja ̈len och mening ga ̊r inte att ko ̈pa. 
Ta hand om din medma ̈nniska och se till att du fa ̊r en ”Liten stund med Jesus” 
varje dag. Glad Sommar och Guds va ̈lsignelse o ̈ver ditt liv. 

/Gustav Esbjo ̈rnson, ordfo ̈rande i Vesene-Molla Equmeniakyrka. 

 

2020 HT ->                             <- VT 2021

Nyfiken på Kristen tro - intresserad att lära dig mer!?
Du som börjar åttonde klass hösten 2020 - VÄLKOMMEN!

Året bjuder på: varannan onsdags läsning direkt efter skolan, höst- o vårhajk, maffigt konfaläger 
 i början av augusti och avslutning i slutet av augusti 2021.
Onsdagsläsningen sker i den lilla gruppen, men vårhajken och lägret sker tillsammans med 
 konfirmander ifrån Equmeniaförsamlingar inom Herrljunga och Vårgårda kommun

Nyfiken? 
- Ta gärna kontakt med oss och berätta att du är intresserad och ställ dina frågor.
- Varmt välkommen till en informationskväll:
  Ljungs Equmeniakyrka onsdagen den 9 september 18:00.

Då fikar vi tillsammans, berättar mer om konfirmationen och svarar på eventuella frågor. 
 Skulle du ha förhinder den kvällen men vill vara med så hör av dig på något sätt. 
 Är du lite nyfiken men vet inte säkert så kom ändå och hör lite mer om vad det innebär! 
 Vet du att du vill vara med så meddela gärna oss via sms eller mail.

Ledare blir: Klas Norberg som är Pastor i Ljungsförsamlingskrets
   Christopher Granberg som är Ungdomsledare i Ljungsförsamlingskrets    

 ........................................................................ .................................................................................
   Pastor Klas Norberg    Ungdomsledare: Christopher Granberg
   076-849 6 04       070-266 31 20
   klas.norberg@ljungkretsen.se   chrisopher.granberg@ljungkretsen.se

Klas Norberg Christopher Granberg
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Terminstart och öppet 

hus vecka 36 

www.godmoves.se 

Equmenia Ljung 
En påminnelse att betala in medlemsavgift för hösten 2015 och våren 
2016. 75kr / person eller 300kr / familj. Ange namn o födelseår. 
Bankgiro 764- 2978. 

Hej,
Hoppas du har en sommar så som du vill ha den och efter det du själv kan 
påverka. Det är så många saker och händelser som vi inte kan bestämma 
över. Det tycker jag blivit än tydligare under våren, 2020. Fundera lite, vad 
kommer du på? 
Coronapandemin är något som jag tror påverkar, har påverkat och kommer 
påverka alla, fast på olika sätt. Inställda resor, aktiviteter som inte kan 
genomföras som planerat eller jobbmässiga utmaningar, kanske för hög 
arbetsbelastning, eller en alldeles för låg kanske av sjukdom och/eller 
karantän. 
 
Jag har förmånen att får vara kassör i Equmenia Ljung, och sitter med i 
styrelsen för vårt barn och ungdomsarbete. Jag vill skicka med en hälsning 
från Equmenia, då vi har sommaruppehåll i våra olika aktiviteter. Hälsningen 
kan också vara en påminnelse om att Be för våra barn och ungdomar och 
ledare.
 
Vi lägger ett verksamhetsår bakom oss, som blev en utmaning rent 
ekonomiskt.
 vi tar tacksamt emot ekonomiska gåvor som går till omkostnader för vårt 
barn och ungdomsarbete.
 
Njut av fint väder, eller regn, kanske en glass och sovmorgon, tills vi ses 
nästa gång.
 
Det går bra att ge en gåva på följande tre sätt:
 
BG: 764-2978
Swish: 123 554 98 11
Kontoinsättning: 7535-28-05549
 
Kassör
Elin Marinder

Bara det frö som hamnar i den mörka jorden kan växa! 
 
 
Det är sommar i vårt land och förhoppningsvis har värmen kommit när du håller detta i din 
hand. Men just som jag skriver dessa rader har min fru satt frö i den mörka jorden och sett med 
glädje hur de små plantorna har börjat komma upp.  
Försiktigt vårdar honom dem - bär dem in och ut för att de ska få frisk luft och solsken, men 
undkomma frosten som kan knäcka dem. 
 
Att våren blev annorlunda än vad någon kunde tänka eller ana är ingen underdrift. Även om det 
har funnits röster som varnat för kommande pandemier så var knappast någon beredd att den 
skulle slå till just NU! Och effekterna av den kan vi ännu så länge inte överblicka. 
För några är det en tung vår - man har mist en kär vän, en livskamrat, en äldre. Sorgen är 
fortfarande färsk och små frön av minnen driver fram fukten i ögonen när ingen ser. 
För några är våren en tyst vår - social distansering säger en del forskare att svenskarna är bäst 
på - vi har flest en-persons hushåll i världen! - men att bli ensam därför att man tvingas därtill är 
inget nöje - och dagar o timmar går oerhört sakta. 
För några har våren runnit förbi nästan som vanligt, men oron finns för den höst som ska 
komma. Hur går det med jobbet, företaget - ekonomin.... 
Samtidigt så kanske just den här våren och också sommaren bjuder dig och mig på en 
möjlighet att i ett lugnare tempo verkligen tänka till på vad som ger våra liv ett värde. Eller lite 
annorlunda formulerat:  

 - Vad ger mig hopp! 
 
Fröets enda hopp för att bli en växande planta och bära frukt är att bli lagd i den mörka jorden. 
I olika människors liv och genom historien så är det inte så att de mörka stunderna har varit 
bortkastade - för efteråt kan man få upptäcka att det var där något började växa som 
förändrade livet jag sedan levde. 
Så hur kommer denna sommar se ut för dig? Vad är det för frö som du och jag kan sätta denna 
tid... som vi sedan kan få se börja växa och bära frukt? 
 
I kyrkan talar vi om hur en tro på Jesus kan ge ett Hopp till ett ”större” liv. Jesus sade så här om 
ett frö: 
”Senapskornet är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter 
och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.”  

       Matt 13:32 
 
- Bara det frö som hamnar i den mörka jorden kan växa! 
 
 
 
 

Klas Norberg 
Pastor i Ljungs Församlingskrets 
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I vår församlings studie- och  
Kulturverksamhet samarbetar vi med 

Studieförbundet Bilda 
För kyrka och samhälle Redaktionen 

Sebastian Andersson 
Ansvarig utgivare 

Sebastian Andersson 

Vesene/Molla och Ljungs 
equmeniaförsamlingar har en 

vänförsamling i Petrila, Rumänien. 
Vill du vara med och stödja arbetet är du 

välkommen att Swisha till 
Nr. 1230363002 

- "En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar  - mig, dig och 
världen."  

Kyrkan har gemensamma arbeten i både Sverige och andra länder. 
Internationellt arbete, utbildning av pastorer och diakoner, equmenia och 

nationellt arbete. 
Be för dessa arbeten och ge gärna ett bidrag. 

Sätt in på plusgiro 900328-6 eller bg 900-3286 och ange församlingsnummer Vesene/
Molla 4308, Ljung 4267 eller Jällby 4250, skriv till vilket ändamål. 

equmenia(f.d. riks-SMU) bg 293-0543 
TACK för dina böner och din omsorg! 

Oktober 2014 

www.godoves.se 

Julafton
12.00-16.00

Församlingsboken 
 

Avliden 
31 mar 2020, Margareta Filipsson, Jällby Equmeniaförsamling 
 
Flyttat 
15 apr 2020, Elisabeth Strandberg, Vesene Molla Equmeniaförsamling till 
Lindberga församling, Svenska Kyrkan 
 
Utträtt 
8 apr 2020, Marianne Magnusson, Vesene Molla Equmeniaförsamling  
8 apr 2020, Kenneth Magnusson, Vesene Molla Equmeniaförsamling  
 
 
 
 
 

GER FÖRENINGEN VERKTYG FÖR UTVECKLING

equmenia.se/dromfabriken

Vad kan vi, vad drömmer vi om, vad skall vi satsa på? 1 år (tre delar) 
tillsammans med din föreningsutvecklare kring din förenings framtid. 

Höstterminen startar vi upp tillsammans med årsmöte och 
Drömfabriken lördagen den 22 augusti i Vesene. kl. 9.00. Vi börjar med 

Equmenias årsmöte, därefter serveras förmiddagsfika till 
självkostnadspris och sedan fortsätter vi med Drömfabriken del 3 

tillsammans med Micke Nilsson!



2 15 

Det här   
händer i  

Vesene/Molla, 
Ljung och 

Jällby! 

  

Söndagsskolan från 3 år 
 
Vesene 
Samlingar i Vesene equmeniakyrka, söndagar kl 10.00 då inget annat anges. 
Kontaktperson: Katarina Hägerå  
 
Nying åk 1-2 
Samlingar onsdagar kl 18.00 – 19.30 i Ljungs equmeniakyrka 
Då inget annat anges, se program. 
Kontaktperson: Helene Alavik tfn 0513–50190. 
 
Scout från åk 3 
Samlingar på tisdagar kl 18.30 – 20.00, se program. 
Kontaktperson: Katarina Hägerå & Veronica Markusson 
 
Ung i Ljung, från åk 7 
Samlingar varannan fredag (ojämna veckor) kl 19.30 i Ljungs equmeniakyrka,  
då inget annat anges i separat program. Program, fika, prat, gemenskap… 
Kontaktperson: Matilda Råkeberg & Agnes Rydsmo 

Salong Inge 
 

Stationsvägen 12, Ljung 
Tfn 0513 – 505 50 

MÖBLER FÖR HEMMETS 
TRIVSEL! 

VÄLKOMMEN TILL 
LJUNGS MÖBELAFFÄR 

Tfn 0513 – 501 90 

Kjellssons  
Skogsprodukter AB 

 Ljung 

Tel 033–26 43 98 * Mobiltel 0705-83 63 61 

Tel. 0706-464256 

 
 

BERGVÄRME  VATTENBRUNNAR  PUMPANLÄGGNINGAR

033-264180 | info@gvb.se | www.gvb.se

Tel/fax 0513-200 56, Mobil 0703-76 00 56                                              
Södra Björke, 524 95 Ljung 


