Munkebo idrætscenter

Fra 7 morgen til sen aften er der aktivitet i Munkebo Idrætscenter, der er det
største af de tre centre i kommunen, som er samlet under den fælles hat: Kerteminde sport & fritid.
Centret i Munkebo indeholder svømmehal, idrætshal, bowlingcenter, fitnesscenter, mødelokaler og en café, og desuden er der omklædningsrum for de mange,
der bruger boldbanerne lige uden for døren. Munkebo Tennisklub ligger også
kun få stenkast fra centret, og i samme afstand ligger Munkebo Multipark, der
blev indviet i 2015.
Svømmehallen er den eneste af slagsen i kommunen og benyttes af svømmeglade borgere, klubber og skoler. Idrætshallen er ligesom svømmehallen flittigt

brugt og bruges blandt andet af håndboldklubberne, gymnastikforeningen, badmintonklubben, fodboldboldklubben, ældreidræt, skolerne, teakwondo og dagplejen. Bowlingcentret anvendes fortrinsvis af de mange bowlingklubber, der findes i kommunen, og i samarbejde med cafeen arrangeres for eksempel børnefødselsdage med spisning, svømning og bowling.
Fitnesscentret er en lille komprimeret enhed, rigt udrustet med nyt og lidt ældre
udstyr. Idrætscentrets mødelokaler bruges til banko, møder, kurser og private
arrangementer, og her er cafeen ligeledes et væsentligt omdrejningspunkt.

Spærene er rejst til Munkebo Hallen, der langt hen ad vejen blev opført af frivillige værftsarbejdere samt frivillige fra forenings-, forretnings- håndværkerlivet.

Som antydet er Munkebo Idrætscenter i dag
kommunalt, men er
grundlagt som et frivilligt projekt, for da
Lindøværftet blev etableret omkring 1960, opstod der et stort behov
for boliger, gader, skoler og idrætsanlæg i
byen, og derfor blev der
dannet en organisation
af handelekraftige
mennesker med repræsentanter fra blandt
andet forenings-, forretnings- og håndværkslivet. Alle ydede
frivilligt arbejde, og det
samme gjorde et stort

antal værftsfolk, og målet var klart: En idrætshal, men der skulle
først skaffes penge, tegninger, godkendelser og
meget andet.
Arbejdet gik i gang, og
det med succes, for i
marts 1968 blev den
selvejende institution
”Munkebo Idrætscenter” stiftet, og den 1.
november 1969 blev
hallen indviet ved en gigantfest over tre dage.
I 1978 kom svømmeMunkebohallen blev indviet ved en gigantfest i 1969. Svømmehallen
hallen til, men udvikkom til i 1978.
lingen gik ikke i stå af
den grund, for i 2002 blev hallen udvidet med bowlingbaner og cafeteriaet blev
ombygget.

Der er ofte løst store transportopgaver på Lindøværftet, men her er det uden for porten, for bassinet til
svømmehallen blev bygget på Lindø og skulle køres
ad Bycentervej. Bemærk hvordan man må bøje de
nyplantede træer for at skaffe plads.

Bassinet bliver løftet på plads, da
svømmehallen bliver etableret i
1978.

