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Øystein Kvamme Skjæveland ønsker med boken «Det var en gang ... » å lokke barn, unge - og voksne bort fra
uendelige aktiviteter foran ulike digitale medier og inn i papirbokens knitrende fredfulle og engasjerende
avspenning. Han håper likeledes at eventyrene og fortellingene i den formår å pirre lesernes verditenkning i
det etter hvert så pluralistiske Norge.
Øystein Kvamme Skjæveland ble født i Oslo, men vokste opp i Stavanger. Han studerte tysk, engelsk og
fransk ved Universitet i Oslo og fikk lektorstatus høsten 1974. Skjæveland gikk etter hvert over i
skoleadminis.trasjon, og ble rektor ved Sinsen, dernest Ullern videregående skole hvor han ble landskjent for
«elevsortering» i 1991. Han var rektor ved Foss videregående en kort tid før han kom til Fagerborg
videregående skole som lektor i tysk og - fremfor alt - engelsk som «Sir».

Skjæveland var en flittig debattant i Aftenposten helt fra studiedagene frem til 1998. I 2001 kom hans bok
«Voksne spår, barna rår» som satte kritisk lys på det postmoderne Norge. Øystein Kvamme Skjæveland er
bosatt i Asker.
Telefon 970 97 667 E-post post@gang.no Adresse: Øyrevegen 1, 6993 Høyanger Facebook Organisajonsnr

982 139 112 (MVA) Norges største nettsted. Oppdateres minutt for minutt på siste nytt innen sport, innenriks,
utenriks, og underholdning. Hav tack, min broder, jag åt din mat och glømde min mages ve – Jag sitter og
tänker, dåsig och lat, på det som en gång skall ske… En gång tar det slut på. Slik kommer du i gang I denne
PDFen får du en veiledning til hvordan du går frem første gang du skal logge deg inn og ta i bruk Multi Smart
Øving: Støtt Røde Kors hver gang du bruker kortet - uten at det koster deg noe ekstra Hver gang Røde Kors
Mastercard brukes, gir DNB 1 % av.
I lørdagens «Hver gang vi møtes» fremførte Hanne Sørvaag (37) «God morgen, min kjære», mens tårene rant
hos det lille og eksklusive publikummet. En menneskeskapt masseutryddelse av arter er i gang, mener Bob
Watson, som leder det internasjonale naturpanelet IPBES. Nasa har nylig offentliggjort nattbilder av jorda for
første gang siden 2012. De nye bildene gir oss det tydeligste bildet noensinne på menneskelig. Nå kommer de
første reaksjonene på «Pirates of the Caribbean 5», som den norske regissør-duoen Espen Sandberg og
Joachim Rønning, står bak. Spagetti Bolognese Spagetti Bolognese er supergod hverdagsmiddag som er
lettvint å lage! For å høyne sunnhetsfaktoren, lurer jeg inn både løk, hvitløk og gulrot.

