Spørreundersøkelse
Katja Grohmann skriver en magistergradsarbeid i teologi knyttet til det katolske
universitetet i Freiburg. Magistergradsstudenten, og har tidligere vært volontør ved
Sta. Katarinahjemmet. Hun er nå i Norge for to måneder for å forske på praksis innen
Den katolske kirke i Norge. Arbeidet skal føre frem mot en Magistergradsavhandling
hvor praksis innen Den katolske kirke i Norge sammenliknes med praksis i Tyskland.
Søndag 28. august er hun hos oss og vil gjerne at flest mulig av våre kirkegjengere
deltar i spørreundersøkelsen, som foregår på engelsk (eller tysk for de som ønsker
det). Undersøkelsen er anonym.
Katja Grohmann vil stå i våpenhuset etter messen på engelsk kl. 09.30 og
høymessen kl. 11.00. Jeg oppfordrer alle som har anledning til å delta.
Skjemaet er også tilgjengelig på vår FB side. Om du ikke har anledning til å delta på
søndagens undersøkelse, men vil likevel delta, kan du sende skjemaet på e-post til:
katjagrohmann@aol.com innen 4. oktober.
p. Sigurd Markussen
Sogneprest

Survey
Katja Grohmann writes a master within theology at the Catholic university of
Freiburg. She has previously been volunteer at the Dominican sisters convent in Oslo
(Katarinahjemmet). At present she is in Norway to conduct a research within the
practice of the Catholic church in Norway, to make a comparison to the Catholic
practice in Germany.
Sunday 28th August, she will be with us in St. Svithun parish. She plead that as many
as possible of our parishioners would be willing to fill out a simple questionnaire,
which is anonymous. The questionnaire is in either English or German.
Katja Grohmann will be available at the entrance of the church after the mass in
English at 9:30 am and after the high mass at 11:00.
I encourage everyone who have the time, to participate.
If you are not able to participate this Sunday, please feel free to download the
questionnaire from our Facebook page and send it by e-mail to:
katjagrohmann@aol.com by 4th October.
Fr. Sigurd Markussen
Parish priest

