Menighedsrådsformand Per Bøje Rasmussens tale ved plantning af Dronningeeg i forbindelse med Dronningborg Kirkes
60-års jubilæum, den 16. maj 2014:

"Vi er samlede her for at plante dette træ – som vi har valgt at plante som et minde om vores fejring af Dronningborg
Kirkes 60-årsjubilæum. Man kan jo mene, at kirken selv altid vil stå som et minde – og når den en dag er 200 år, så ved
man jo, at den på et tidspunkt også har været 60 år. Men træet skal også ses som et udtryk for den taknemmelighed,
som menigheden har over for dem, der udgjorde den menighed, der lod kirken bygge – og som havde slidt og stræbt
målrettet i adskillige år for at få denne kirke. Det er vi dem i dag taknemmelige for.
Dronningborg Kirke har i de 60 år vokset støt og roligt og har efterhånden fået mange grene - forskellige grene, hvorpå
det dronningborgske kirkeliv finder sted. Og der vil også skyde nye grene frem fortsat. Samtidig står kirken her på
bakken, lige så fast og urokkeligt som et gammelt egetræ, som et sikkert holdepunkt i det pulserende liv, der omgiver
den – både livet på de mange grene, og livet i det hele taget her i Dronningborg.
Derfor er netop et træ også et passende symbol, det kan vokse og blive stærkt her ved siden af kirken – og det kan
forgrene sig, som kirken skal blive ved at forgrene sig. Alligevel bliver det stående med fast rod her midt i sognet. Livet i
trækronen vil forandres over tiden, men roden vil stå fast. På mange måder ligesom med kirken.
Det er heller ikke helt tilfældigt, at det bliver netop en eg, vi planter – det var vores vicevært, Henning Karlsen, der
påpegede, at det var lidt mærkeligt, at kirken lå på Egholmsvej, men der var ikke plantet en eneste eg på kirkens grund.
Det retter vi nu op på, og selvfølgelig skal det være en Dronningeeg, da vi jo er i Dronningborg, og da vi er i Dronning
Margrethe II’s regeringstid.
Og sammen med træet vil vi plante en lille tidskapsel, der fortæller, i hvilken anledning træet er blevet plantet Det kan
være man finder den om et par hundrede år, hvis det bliver nødvendigt at flytte træet for at gøre plads til en udvidelse af
kirken eller sognegården."

