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- Når jeg tiltræder stillingen i Ligeværd er det med det perspek-

tiv, at vi skal skabe gode, trygge og sunde fællesskaber, der kan 

være en støtte og hjælp for mennesker. Ingen mennesker kan 

leve uden at være en del af fællesskabet. Desværre er der stadig 

flere borgere, der falder uden for de største og vigtigste fælles-

skaber i samfundet – uddannelsesfællesskaber, arbejdsfælles-

skaber og foreningsfællesskaber, siger Esben L. Kullberg og fort-

sætter:

- Det gælder for en række af de borgere som Ligeværd re-

præsenterer. Derfor ligger der en kæmpeopgave i at skabe så-

danne fællesskaber, hvor mennesker med særlige behov kan 

ny sekretariatsleder 

i ligeværd:
Alle har brug for at være en del af et fællesskab

Rektor Esben L. Kullberg, Aarhus Kunstakademi, skifter den 1. Januar 2014 sin 
stilling ud med en udfordring som sekretariatsleder for Ligeværd.

høre til. Det være sig skoler, job og sociale sammenhænge. Der 

er også en stor opgave i at skabe politisk og samfundsmæssig 

opmærksomhed omkring denne gruppe af borgere og deres liv 

og udfordringer.

- Den opgave glæder jeg mig til at påtage mig i samarbejde 

med alle de dygtige medarbejdere og medlemmer af Ligeværd. 

Jeg glæder mig meget til at tiltræde stillingen efter årsskiftet.

Esben L. Kullberg har en baggrund med mange facetter, der 

kan komme i spil i Ligeværds arbejde.

Han har arbejdet som kunstner, er uddannet præst og har ar-

bejdet i Holme Sogn gennem 8 år. Han har som konsulent udar-

bejdet et uddannelsesforløb for forretnings-ingeniører på Aarhus 

Universitet i Herning, og han har været med i udvikling af STU-

forløb i Randers Bo- og Erhvervstræning og i et projekt med 

etablering af 21 startboliger til unge med særlige behov. 

Esben Kullberg har deltaget i en række frivillige opgaver. Han 

har således været hovedbestyrelsesmedlem i Jysk Børneforsorg/

Fredehjem og været projektansat ledelseskonsulent i organisatio-

nen.

Pt. er Esben L. Kullberg ansat som rektor for Aarhus Kunst-

akademi. Dette job skifter han nu ud med stillingen som sekreta-

riatsleder i Ligeværd.

- Vi er meget glade for at få tilknyttet Esben til Ligeværd som 

sekretariatsleder, udtaler Ligeværds formand, Jørn Lehmann, i 

forbindelse med ansættelsen af Esben L. Kullberg.

- Ligeværd får tilknyttet en sekretariatsleder med de rigtige 

kompetencer. Hele hans arbejdsliv er præget af indsatsen for 

mennesker i samfundet, der har brug for støtte. Esbens bag-

grund, værdier og kompetencer klinger godt sammen med Lige-

værds, og vi glæder os meget til samarbejdet med Esben, fort-

sætter Jørn Lehmann. 

- Når jeg tiltræder stillingen i Ligeværd er det med det perspektiv, at vi 
skal skabe gode, trygge og sunde fællesskaber, der kan være en støtte 
og hjælp for mennesker. Ingen mennesker kan leve uden at være en del 
af fællesskabet, siger Esben L. Kullberg.


