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Stian Lavik

Alder: 44
Bosted: Frekhaug, Nordhordland
Utdannelse: Mastergrad i IT-ledelse
Nåværende jobb: Chief Business Officer / Leder for forretningsutvikling og marked, 
Motitech AS. 
Tidligere/nåværende engasjement i Normisjon: Lovsangsteam og kirkegjenger i  
Norkirken Nordhordland. 30 års erfaring fra kristent arbeid som styreleder, styre- 
medlem, pianist/dirigent, osv; ImF, Israelsmisjonen, Søndagsskolen, Den norske Kirke, 
Den lutherske kirke i Norge, mm. 13 år i kommunestyret for KrF, og leder for tiden 
Utvalg for næringsutvikling og drift. Har også utstrakt erfaring som styreleder og  
styremedlem fra næringslivet. 

1. Hva motiverer deg for å bli med i landsstyret?
–  Opplevde spørsmålet om å stille til valg til landsstyret som et kall til tjeneste. Er engasjert i 

spørsmål om hvordan nå inn til mennesker i dag med evangeliet, hvordan kristne menigheter 
kan betjene kristne som trenger fellesskap å høre til i. Er også opptatt av at vi driver godt, ærlig, 
og ryddig organisasjonsarbeid på alle områder. 

2. Hva ser du som de viktigste utfordringer og oppgaver for Normisjon framover?
– Oppdraget å formidle evangeliet i Norge og internasjonalt slik at mennesker kan bli frelst er 

tidløst. Men å nå inn til mennesker med evangeliet i en moderne tid og stedvis postmoderne 
samfunn er en stor utfordring det vil være avgjørende for Normisjon å jobbe målrettet med. 

3. Hva mener du er viktig for å løse disse?
– Vi må være tro mot sannheten i kjærlighet. For å nå nye mennesker for Kristus må vi snakke 

sant om troen og sant om livet. Om vi bare vektlegger sannheten, vil vi kunne bli harde mot 
hverandre. Om vi bare vektlegger kjærligheten, vil vi kunne tale usant om hellighet, synd og 
nåde. Vi må i kjærlighet og omsorg vise veien til Jesus, både gjennom liv og ord. Å vandre 
sammen, å gi rom for hverandre, og å være ærlige og tydelige med Bibelens budskap er avgjør-
ende for å møte mennesker og vise dem troen vår i praksis. Og dette må vi gjøre i livene våre, i 
hverdagen, og i “styrerommet”. Da vil vi være lys og salt i verden, og Guds rike vil ha framgang. 
Tillit og nærhet til Gud, ydmykhet, tydelig fokus, og mot er essensielt i arbeidet. 

4. Hva tenker du særlig at du kan bidra med?
– Strategisk perspektiv, metodikk og verktøy for strategiarbeid, planlegging og organisasjons-

utvikling
– Kreative forslag til gjennomførbare planer for å nå definerte mål
– Breddeerfaring fra ulike roller i kristent arbeid, næringsliv og politikk

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

Kandidater til landsstyret
Kandidat 5


