
Otlo Lrittelige lolLeparti. 
Til Oslo velgere! 

Innen kristelige kretser i vårt land gjpr det sig for tiden gjeldende en 
pket politisk interesse, b~ll·et oppe av ønsket om at de kristelige verdier i 

vårt samfund må bli bevart og ytterligere utbygget. 
Dette ønske hviler igjen på overbevisningen om at kristen tro og moral 

gir de beste garantier for en sund og lykkelig utvikling av samfundeL 
På dette grunnlag er Oslo Kristelige Folkeparti efter forutgående alvor

lige drøftelser blitt dannet 23/6 i år og fremlegger fplgende program for 

årets kommunevalg: 

1. Oslo Kristelige Folkeparti har til formål på bibelens og grunnlovens grunn å 
la kristendommen bli den bestemmende faktor i alle spØrsmål, motarbeide 
gudløsheten, verne om kirke, evangeliske samfund, skole og hjem. 

Partiet vil arbeide for en kirkelig forsvarlig menighetsregulering i Oslo; 
menighetene må få tilstrekkelig geistlig betjening, og kirker må bygges når 
forholdene gjør det påkrevet. ForelØbig bygges Torshov·kirken. 

Kristendomsoplærlngen sikres en central plass i folkeskolen og styrkes i 

den hØiere skole. 
2. l sociale spØrsmål vil partiet bestrebe sig for å fØlge princippet: gjør mot andre 

hvad du vil at andre skal gjøre mot dig. Det vil delta i arbeidet for å fremme 
omsorgen for barn, gamle og syke og andre som trenger samfundets støtte 
og hjelp. Det frivillige velgjørenhetsarbeide vernes og støttes. Barnerike fao 

milier gis økonomiske lettelser. 
Partiet vil gå inn for en effektiv lØsning av boligspØrsmålet, med særlig sikte 

på å skaffe familier med barn og mindre bemidlede forsvarlige boliger på rime
lige betingelser. Leiligheter må skaffes til erstatning for helsefarlige boliger. 

Forsorgsunderstøttelse til arbeidslØse avlØses såvidt mulig av lØnnet friviilig 

arbeidsydelse. 
Unge mennesker bØr skaffes den best mulige adgang til utdannelse og 

arbeide. 
3. Edruelighetsarbeidet fremmes. Salgs- og skjenkerettighetenes antall innskren-

kes. Oplysningsarbeidet i skolene utvides. Usedeligheten i alle former bekjempes. 
4. Partiet vil fØre en saklig og forsvarlig finarispolitikk med særlig sikte på å 

utnytte gode konjunkturer til utjevning av vanskelige perioder. 
5. Motsetningene klassene og partiene imellem sØkes utjevnet. Partiet vil legge 

an på å gjennemfØre et godt samarbeide med de øvrige partier. 

Yelgere, for hvem kristendommen er den viktigste sak, gis herved 
anledning til å samle sig til vern om og fremme av de kristlige interesser 
og opgaver i vårt bysamfund. Yi står sikkert sammen om den overbevis
ning at det viI" være til det hele samfunds beste at vår kristne folkearv 
bevares og styrkes, og at kristelig livssyn og kristendommens moralske 
grunnsetninger får råde i ordningen av de sociale forhold. Materialismens 
og egoismens ånd er samfundets ulykke; samarbeidet i respekt for de gud-
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Nasjonal Samlings liste 
Oslo. 

ved stortingsvalget 19. oktober 1936. 

1. Vidkun Quisling, major, fhv. statsråd, 
Erling Skjalgssonsgt. 26. 

2. Hilmar Knutsen, arbeider, Ullevålsvn. 61 

3. Øyvor Hansson, husmor, Pilestredet 99. 

4. Kjeld Stub, garnisonsprest, Rosenborggt. 18. 

5. Kåre Olavsen, kelner, Rosenkrantzplass 4~ 

.6. Louise Sparre Dedekam, fru, stortmgsstenograf, 
Nobelsgt. 22. 

7. Eyvind Mehle, dr. phil., Gimle Terrasse 2. 

8~ Erling Minken, tollkontrollør, Wesselsgt. 5. 

9. Anders Tomter, ingeniør, Rostedsgt. 2. 

10. L. Gunhild Johansen, husmor, 
Schweigaardsgt. 48 b. 

11. Gustav Adolf Larsen, glassmester, Akersgt. 68. 

12. Fritz Jenssen souschef, Middelthunsgt. 10 b. 

18. Andreas Aarda.bl, vaktmester, Gabelsgt. 25. 
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