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Tracy Rishton 

Alder: 53 år
Bosted: Gjesdal kommune, Rogaland
Utdannelse: Mastergrad i Teologi. Presteutdanning fra Storbritannia og Norge.
Nåværende jobb: Sogneprest i Tananger menighet
Tidligere/nåværende engasjement i Normisjon: Reiser flere ganger hvert år til  
Bangladesh, India og Kambodsja som leder med Agenda 1, hvor jeg er med på å trene 
hundrevis av lokale menighetsledere. Har jobbet 9 år som pastor i Norkirken Sandnes. 
Deltatt i flere strategigrupper i regi av Region Rogaland. Vært lokal fritidspredikant.
 

1. Hva motiverer deg for å bli med i landsstyret?
– Jeg brenner for Normisjon og er stolt av organisasjonen. Jeg har en variert bakgrunn og mye 

erfaring som kan være nyttig og bringe nye perspektiver. 

2. Hva ser du som de viktigste utfordringer og oppgaver for Normisjon framover?
–  Jeg syns Normisjon har gjort en fantastisk jobb de siste par årene både budsjettmessig og ellers. 

Å tenke nytt om hvordan misjon kan se ut i dag og fremover blir man aldri ferdig med. Å få på 
plass en trygg, forutsigbar og romslig økonomi er viktig og også her må det nytenkning til. Det 
er ikke alt som skal forandres på og det er viktig å kunne skille mellom det som skal bli med 
inn i framtida og det som ikke lenger fungerer så godt.  

3. Hva mener du er viktig for å løse disse?
–  Evangeliet om Jesus Kristus og frelsen gjennom ham blir aldri utdatert eller foreldet, men må 

presenteres på nye måter til nye generasjoner. Å kunne forstå tiden vi lever i er viktig og å lytte 
til kompetansen innad og utenfor organisasjonen, slik at en får visdom til å vite hvor en skal 
satse og hvilken retning en skal gå i. Å finne nye modeller for å samle inn midler til misjon er 
viktig. 

4. Hva tenker du særlig at du kan bidra med?
–  Jeg kan bidra med kompetanse og erfaring fra Normisjon i Norge og fra misjonsfelt i flere land. 

Min bakgrunn fra Storbritannia gir meg et utvidet perspektiv. Som teolog tar jeg min utdan-
ning og mange års erfaring med meg. Jeg kjenner organisasjonen godt fra 9 år som pastor i 
Sandnes og fra fellesskapsarbeid i Nordland og på Møre, og vet at virkeligheten ser ulik ut. Jeg 
syns det er fint at et landsstyre har begge kjønn godt representert.

(Tre kandidater velges til fast plass, tre kandidater velges til vararepresentanter)

Kandidater til landsstyret
Kandidat 6


