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Vesle foreldreløse Sophie blir en natt kidnappet av et kjempesvært menneskelignende vesen: SVK eller Den
Store Vennlige Kjempe.
Sammen planlegger de å gjøre opprør mot kjempene Barneknaskeren, Kjøttstykketyggeren og Beinknuseren.
SVK er ikke som de andre kjempene som hver natt raser rundt i verden på jakt etter favorittmaten sin - små
søte uskyldige barn. SVK vandrer nemlig rolig rundt i nattestille gater og blåser nydelige drømmer inn i
soveværelsene til små gutter og jenter. Dette er en helt unormal oppførsel av en kjempe, noe lille Sophie kan
prise seg lykkelig over. Den lille jenta og den vennlige kjempen blir venner og legger en fantastisk plan for å
redde alle barn fra de digre kjøttslafsende kjempene - som til og med planlegger å smake på selveste
dronningen av England!
I 2016 er det 100 år siden Roald Dahl ble født og vi feirer med å lese inn 3 av hans mest populære lydbøker på
nytt.
Onsdag 7. juni kl 09.00 - 14.00 gjennomfører Kirkenes havnevesen, Politiet, Tschudi Tank Terminal,
Kystvakta, Kystverket med flere en fullskala beredskapsøvelse i. SVK - Store Vennlige Kjempe er basert på
boken med samme navn av den populære barnebokforfatteren, Roald Dahl. Hans bøker er oversatt til mer enn
50. Filmfestivalen i Cannes (NRK): Forfatter Roald Dahls SVK – Store Vennlige Kjempe havnet i trygge
hender når den skulle filmatiseres. Steven Spielberg. EVENTYR «SVK - Store vennlige kjempe»
USA/ENGLAND.
6 år. Regi: Steven Spielberg. Med: Mark Rylance, Ruby Barnhill.
Penelope Wilton. Sentralt venekateter (SVK) – stell og bruk av tunnelert og ikke-tunnelert kateter hos voksne.

Helsebiblioteket.no; Fagprosedyrer; Ferdige; Sentralt venekateter (SVK. I perioden 18. mai til 25. juni gjelder
følgende treningstider (alt annet utgår): Mandager: 20.00-22.00 Tasta (hele bassenget) Onsdager: 20.00-22.00
Tasta (deler. (Dagbladet): Den amerikanske stjerneregissøren Steven Spielberg (70) har vært en av de mest
toneangivende filmkunstnerne gjennom det 20- og 21-århundret.
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med * Kommentar Les om den
forunderlige oppveksten til mannen bak bøker som "Matilda", "SVK", "Heksene" og "Charlie og
sjokoladefabrikken". Kirkenes barneskole ligger sentralt i Kirkenes, med Fjellhallen, fotballbanen og
Barentsbadet som nærmeste nabo. Den nye skolen huser også Kirkenes ungdomsskole.

