Kirker vi møder på pilgrimsvandringen på Gendarmstien 2021

Rinkenæs Korskirke

Rinkenæs Korskirke blev indviet den 4. september 1932 og blev
fra samme dato sognekirke. Kirken er bygget som en traditionel
landsbykirke med rødt tegltag og et tårn med sadeltag og
takkede gavle.
I den tidligere sognekirke Rinkenæs Gamle Kirke havde der indtil
1870erne hængt et korbuekrucifiks i sengotisk stil. Krucifikset
blev restaureret og er nu alter krucifiks i kirken. Dets fire
korsarme afsluttes med felter, hvori evangelisternes symboler
ses
1943 blev prædikestolens tomme felter udsmykket med
udskæringer af Otto Bülow. Den samlende tanke for
udskæringerne skulle være lysets komme til verden, dets kamp
mod mørket og dets sejr over dette. Over døbefonten blev der i
2013 sat en lyskrans i sortmalet smedejern. Når fonten ikke
bruges til dåb, kan alle tænde et lys når de besøger kirken. Ved
Gudstjenester og særlige lejligheder isættes dåbsfadet, så lysene
kan spejle sig deri.

Egernsund Kirke er indviet den 22. september 1909. De
dekorative, glaserede sten der er omkring vinduerne, ved
indgangen og ved alteret stammer fra Rendbjerg teglværk, og de
røde håndstrøgne sten stammer fra Hüttmanns teglværk.
Alteret er opbygget af sten og dekoreret med glaserede
mursten. Alterbilledet er ligesom det øvrige træarbejde lavet i
Sydtyrol, og viser Maria Magdalene knælende foran den
korsfæstede Kristus, og ved hendes side ses Jomfru
Maria og apostlen Johannes.
Prædikestolen hviler på en træsøjle med store
blomsterdekorationer, og træværket er bemalet med
blomster. Døbefonten er ligesom alteret muret af tegl, og skålen
er af bronze.
Den 7. oktober 2001 blev det nye sakristi taget i brug. Det
bruges blandt andet som præstens omklædningsrum, til
menighedsrådsmøder og øvelokale for kirkekoret,
børneparkering ved gudstjenester og forberedelsesrum. Der er
endvidere toilet og et lille køkken hvor der kan laves kaffe.
Egernsund kirke

Broager kirke er viet til Jomfru Maria, men er mere kendt for sin
tilknytning til Sankt Jørgen.

Broager kirke

Kirken er opført i munkesten og består af romansk apsis, kor og
skib fra omkring 1209 og tårn fra 1400-tallet med to spir, et
gotisk sakristi og to gotiske korsarmskapeller.
Altertavlen der siden 2001 er placeret i søndre korsarm, 2 søjler
indrammer billeder af Korsfæstelsen og Nadveren.
Kirken har flotte kalkmalerier fra flere perioder, i 1990 gemmen
gik malerierne en omfattende restaurering
kalkmalerierne i nordre korsarm viser fortællingen om Sct.
Jørgens martyrium.
I nordkapellet ses træfigurerne af Sankt Jørgen og Dragen.
På kirkegårde ligger 73 danske og 200 tyske soldater begraver
faldne ved Dybbøl. Til minde om de danske soldater er rejst en
sleben granitobelisk med indskriften: Minde over 73 danske
krigere. I forbindelse med kirkegården ligger en mindelund med
165 gravsten over faldne fra Broagerland under 1. verdenskrig

