Miljöberättelse 2017
Miljökommissionen har under året haft följande sammansättning: Nina Lindfors (ordförande), Lisbet
Nordlund (sekreterare), Bror-Erik Granlund, Claes Öfverström, Toni Högbäck och Anneli Åkerblom.
Miljökommissionen har sammanträtt tre gånger.
Den 2 februari 2017 beviljade Kyrkostyrelsen för tredje gången miljödiplom för Mariehamns
församling. Miljökommissionen har informerat allmänheten om det nya diplomet genom
församlingens informationsblad samt notis i media. I samband med informationen lyftes St Mårtens
daghem fram som arbetat föredömligt med daghemmets miljöfrågor. Kommissionen har även för
personalen arrangerat en miljöföreläsning med auditör Henry Nygård samt arbetat med att lyfta fram
Lemböte lägergårds miljöprofil i informationen på hemsidan.
I församlingens alla verksamhetsområden finns en medvetenhet om miljöaspekterna. Det tar sig
uttryck i ekologisk, närproducerad mat och användningen av rättvisemärkta produkter då så är
möjlighet. Det syns även i val av städprodukter samt i barn- och ungdomsarbetets pysselmaterial.
Under Ekofastan arrangerades två tillfällen för byte av leksaker. Tillfällena arrangerades i samband
med befintliga föräldra-barngrupper.
St Mårtens daghem deltog våren 2017 i en miljödag som arrangerades av Ålands Frejorna (Lions).
Under dagen samlade barnen och personalen skräp och diskuterade sedan skräpets skadeverkningar.
Den 23 november deltog hela personalen i Kurs i giftfri dagismiljö. Man arbetar kontinuerligt med att
minska daghemmets miljöbelastning och göra daghemmet plastfritt.
Den 30 november arrangerade diakoniarbetarna en julpysseldag där cirka 60 deltagarna kunde göra
miljövänliga julprydnader av t.ex. kaffepaket, värmeljushållare och äggkartonger. Särskilt populär var
kranstillverkningen av kvistar från gravgården.
Mariehamns församling deltog som en av arrangörerna i ”Europa minskar avfallet”-kampanjen, bl.a.
genom att erbjuda lokal för ett par lunchföreläsningar samt kläder för klädbytardag i Maxinge. I
samband med Ansvarsveckan arrangerades en förmiddag med Rejäl handel frukost och kläd- och
leksaksbytardag.
Under sommaren var åter Café St Görans öppet till förmån för Mariehamns Diakoniförening. I caféet
såldes hembakt kaffebröd av ekologiska produkter. I caféet fanns även ett par loppisbord.
Flera pilgrimsvandringar har arrangerats; en påskvandring, en till Franciskusdagarna på Kökar, en
längs St Olofsleden till Trondheim samt en cyklande grupp till samma mål. En miljögudstjänst hölls
på midsommardagen i regn och blåst på Kobba Klintar med ca 30 deltagare.
Den externa informationen har skötts med hjälp av församlingens informationsblad. I varje nummer
har det funnits en miljöruta som ger konkreta tips och information om miljöfrågor. På församlingens
hemsida finns en flik till miljöinformation där bl.a. miljökommissionens protokoll finns till påseende.
Information om Earth hour och Ekofasta har funnits i informationsbladet.
I november byttes alla lampor i St Görans kyrka samt i lägergårdens samlingssal till LED-lampor.

