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 er et verktøy for opptegnelsesføring som erstatter MLS. Noen fordeler med å bruke LCR: 

 Ledere, sekretærer og medlemmer av menighetsrådet kan ivareta sitt ansvar for føring av opptegnelser hvor som 

helst de har tilgang til Internett – hjemme, ved hjelp av en mobil enhet og så videre.  

 Behandling i sanntid, noe som betyr at oppdateringer av medlemsopptegnelser i LCR gjøres umiddelbart.  

 Muligheten til å sende dokumenter til Kirkens hovedkvarter på Internett, for eksempel dokumenter i forbindelse 

med disiplinærråd, noe som eliminerer behovet for å skrive ut og sende papirdokumenter i posten.  

Følg fremgangsmåten nedenfor for å få tilgang til og begynne å bruke LCR. 

  
Hvis du ikke allerede har en LDS Account-konto, kan du 

gå til ldsaccount.lds.org og klikke på Registrer deg for 

å opprette en LDS Account-konto. Du trenger 

medlemsnummeret ditt. Dette kan du få av 

menighetssekretæren. Når din LDS Account-konto er 

opprettet, vil du ha et brukernavn og passord som vil gi 

deg tilgang til LCR. 

  
Bare noen kall blir gitt tilgang til LCR. Disse innbefatter stavspresidentskaper og biskopsråd, stavs- og 

menighetssekretærer og utøvende sekretærer, samt menighetsrådets medlemmer og deres presidentskaper. 

  
I nettleserens adressefelt angir du lds.org/lcr og trykker Enter. Logg inn med ditt brukernavn og passord for LDS 

Account for å komme til hovedskjermbildet i LCR. Klikk på en av menyoverskriftene i LCR for å vise tilgjengelige 

funksjoner. 

  



  
Klikk på Hjelp-menyen for å vise en liste over alternativer. Klikk på Generell hjelp for å komme til hjelpenettstedet, 

der du kan søke i støtteartikler etter emne. Stavspresidentskaper, biskopsråd og sekretærer kan klikke på Kontakt oss 

for å se kontaktopplysningene til Global Service Center (GSC) eller sitt lokale administrasjonskontor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Hvis du opplever problemer med å få tilgang til eller bruke LCR, kan du prøve følgende: 

 Kontroller at du har en pålitelig Internett-tilkobling. 

 Kontroller at din LDS Account-konto ble opprettet ved hjelp av ditt medlemsnummer. 

 Spør menighetssekretæren om ditt kall i Kirken er riktig registrert ved hjelp av standardstillinger. Medlemmer 

med kall som er registrert ved hjelp av egendefinerte stillinger, vil ikke ha tilgang til LCR. 

 Kontroller at nettleseren din er oppdatert til gjeldende versjon. Hvis du bruker Internet Explorer (IE), krever LCR 

versjon 10 eller over for å fungere riktig. Du finner ut hvordan man oppgraderer IE ved å gå til 

http://windows.microsoft.com/ie. Datamaskiner som bruker operativsystemet Windows XP eller eldre, kan 

ikke oppgradere til den siste versjonen av IE, og må bruke Google Chrome for å få tilgang til LCR. For å 

laste ned Chrome kan du gå til http://www.google.com/chrome.  

 Hvis du ikke ser de seks menyelementene i hovedskjermbildet i LCR som vist over, klikker du på menyknappen 

ved siden av overskriften Leder- og sekretærressurser for å se menyen. LCR tilpasses automatisk til din 

skjermstørrelse, noe som gir en bedre opplevelse for dem som bruker mobile enheter.  

 

http://windows.microsoft.com/ie
http://www.google.com/chrome

