
Historien om væg-quilten 
”Hvilken måned er det?”       
 

 

 

Dette vægtæppe er quiltet af Carol L. Long fra 
Cazenovia, New York, USA. 

Tæppet blev overrakt til Eden Denmark under den 
internationale Eden Alternative konference i Atlanta City, 
maj 2018. Det er kunstnerens præsentation af de specielle 
kendetegn, hun synes der er ved hver af årets 12 
måneder.  

Carol skriver til os: 
 
”Jeg blev meget glad, da jeg erfarede, at Karin Dahl fik quilten med 
navnet ”Hvilken måned er det?” med til Danmark fra Eden’s 
internationale konference i Atlanta, Georgia”. 
 

Tæppet går nu på tur mellem de registrerede Eden 
Alternative hjem i Danmark, og hvert sted vil den hænge 
ca. ½ år ad gangen. Tæppet er et symbol på det fælles 
internationale ønske om, at livet skal være værd at leve 
for alle, uanset hvor gammel man er og hvor man bor. 
 

“Jeg forestiller mig, at quilten vil bringe glæde for alle, som bor og 
kommer i registrerede Eden-hjem i Danmark.  
Også fordi I samtidig ved, at syningen har taget mange timer, hvor 
jeg undervejs har glædet mig og elsket at skabe netop dette tæppe. 

 Jeg blev født og voksede op i et lille landbrugsområde Ira, Vermont. 



Jeg begyndte at quilte for  
ca. 23 år siden, hvor jeg gik på 
pension efter at have arbejdet 
som college-professor.  

Min ægtefælle Tom og jeg har 
været gift i 55 år i august 
2018. Vores familie består af 
os og vore 3 døtre med 
ægtefæller, 5 børnebørn og 2 
oldebørn.  

Jeg blev bekendt med Eden Alternative gennem vores svigersøn, 
Samite Mulondo, en kendt musiker og menneskeven, som har rejst 
med Dr. Bill Thomas på hans ”Second Wind Tours” og besøgt 
plejehjem over det meste af USA og i Canada.” 

 

Carol Long og vi ønsker jer tillykke med vægtæppet i det 
næste ½ år. Det vil forhåbentlig inspirerer til mange sjove 
samtaler om jeres egne minder og tanker omkring årets 12 
måneder.  

Hvis I har mulighed for det, kan I lytte til Samite Mulondos 
afrikansk inspirerede musik samtidig😊😊. 
 

Mange venlige hilsner 

Karin Dahl og Aase Porsmose 

www.edendenmark.dk   

 

http://www.edendenmark.dk/

